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SAMMANFATTNING 
 
Revisionskvalitet är ett mångfacetterat ämne med praktiska och begreppsliga svårigheter. För 
det första är revision och dess aktiviteter ofta lagstadgade. Samtidigt är revisionsprocessen 
och dess aktiviteter under strikta regleringar från olika intressenorganisationer samt att den 
utsätts för noggrann kontroll. För det andra är revisionsprofessionen under ständig granskning 
via mediabevakning förknippad med stora företags misslyckanden att förmedla tillförlitlig 
information om företagets finansiella situation samt dess förvaltning till olika intressenter, 
däribland företagets aktieägare. Som revisionsklient har företagsledningen behov av att 
förmedla trygghet till kapitalmarknaden för att bemöta de förväntningar som investerare har 
på företaget. 
 
Att uppfylla revisionsklientens förväntningar samtidigt som man driver ett strikt reglerat 
tjänsteföretag medför utmaningar i revisionsbyråernas praktiska arbete. Revisionsbyråerna har 
därmed olika dimensioner för begreppet kvalitet. Å ena sidan skall byråerna opartiskt och 
oberoende granska företaget samt uppfylla de lagstadgade krav och regleringar som krävs av 
staten och andra organisationer. Å andra sidan skall revisionskundens krav och förväntningar 
på själva tjänsten uppfyllas.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka två problem förknippade med revisionskvalitet. Det 
första är vilka egenskaper som utmärker revisionskvalitet och det andra hur dessa egenskaper 
används i det praktiska arbetet hos byråerna för att generera revision med god kvalitet. 
 
Vi har utgått från en sammanfattande litteraturstudie som behandlar teorier angående revi-
sionskvalitet samt tjänstekvalitet för att först kunna identifiera de väsentliga kvalitetsaspekter 
revisionen skall innefatta. Undersökningen bygger delvis på kvalitativa men även på 
kvantitativa forskningsansatser hos de stora revisionsbyråerna i Sverige. Analysarbetet följer 
Gummessons idéer och teorier kring tjänstekvalitet och dess egenskaper. Gummessons 
tjänstekvalitetsmodell innefattar de flesta kvalitetsaspekter men vi har modifierat modellen 
något för att kunna utöka den till att bli bättre tillämpad för just frågeställningar gällande 
revisionskvalitet och dess egenskaper. 
 
Välplanerat och kontrollerat tillvägagångssätt samt utförlig dokumentation i revision är 
nyckeln till framgångsrik säkring av de processrelaterade kraven som ställs på revisions-
kvalitet. Samtidigt skall revisionsbyråerna ta hänsyn till samma problem som förknippas med 
alla tjänsteproducerande företag. Man skall anställa rätt personer samt utveckla deras 
kompetens för att på ett bra sätt kunna tjäna revisionsklienten. Därmed blandas hårda begrepp 
som att planera uppdragen väl, utföra och dokumentera dessa noggrant tillsammans med 
mjuka faktorer förknippade med lyhördhet, förståelse för kundens behov samt förmågan att 
kommunicera. 
 
Revisionsbyråerna är medvetna om denna tudelning inom revisionsyrket och lägger stor vikt 
vid att utbilda och handleda personalen för att denna ska kunna leverera inte endast teknisk 
kvalitet utan även tjänstekvalitet till revisionsklienterna. Vidare har företagskulturen stor 
betydelse eftersom vissa aspekter av revisionskvalitet inte kan standardiseras till processform 
utan kontrolleras och förvaltas via företagsfilosofi och kultur. 
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Rekommendationer 
För att kunna hantera problemen med förväntningsgapet behöver revisionsbyråerna bli ännu 
tydligare i sin kommunikation gentemot både klientföretaget och externa intressenter. En del 
av det senare problemet kommer troligtvis lösas genom FARs omvandling till en bransch-
organisation. Branschorganisationen kommer att tydligare informera de externa intressenterna 
samt allmänheten om revisorernas uppgifter och skyldigheter i revisionssammanhanget. Att 
tydligt redogöra för själva revisionsprocessen och vad revisorn har granskat på aggregerad 
nivå kan leda till att graden av medvetenhet om revisorns roll ökar hos aktieägarna. Revisorns 
oberoende samt integritet måste bibehållas, samtidigt skall även revisorns roll på ett tydligt 
sätt hållas separat som en kontrollfunktion på klientföretaget och inte en del av ledningen. Att 
kunna balansera mellan vad som skall och kan sägas till aktieägarna om revisionsprocessen 
och dess beståndsdelar är nyckeln till att minska förväntningsgapet i denna mening. 
 
Eftersom en del av egenskaperna som leder till bättre kvalitet i revision som t ex personliga 
egenskaper hos revisorerna inte kan standardiseras måste revisionsbyråerna hitta nya sätt och 
metoder att förvalta och utveckla dessa. Bättre fokus på utvecklingen av dessa egenskaper kan 
ha avgörande betydelse för att kunna leverera revision med god kvalitet. Att förmedla och 
tydliggöra begreppet kvalitet är vidare en viktig del för att kunna utveckla kvalitetstänkandet 
hos revisionsbyråerna. 
 
Nyckelord 
Revision, kvalitet, revisionskvalitet, tjänstekvalitet, revisionsprocessen. 
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SUMMARY 
 
Audit quality is a complex phenomenon with practical and conceptual difficulties. Audit and 
audit procedures are often required by the law. At the same time the audit processes and 
procedures are under strict regulation by different interest organizations and are controlled 
carefully. Furthermore, audit profession is under heavy criticism from media related to the 
failure of large corporations in communicating reliable information of their financial situation 
to the capital market including stockholders and the failure of auditors to uncover this. The 
management of a corporation is the audit client which needs to communicate security to the 
capital markets to meet the expectations of financial investors. This can only be possible 
through a control function that can reliably bridge the information gap between the two parts.  
 
To be able to combine the corporate management’s expectations of an audit and at the same 
time manage a service organization which is under heavy regulation, results in challenges to 
the audit companies. There are therefore different dimensions in the concept of audit quality. 
On one hand, the audit companies are required to impartially and independently review the 
client company, and fulfill the law-required regulations, which are demanded by different 
interest organizations, for example investors and the government. On the other hand, there are 
quality requirements on the audit as a service for the client company that must be fulfilled. 
 
The purpose of this paper is to examine two fundamental problems associated with audit 
quality. The first problem is to describe which characteristics can be used to define audit 
quality. The second problem is to examine how these different characteristics are used by 
audit companies to generate good-quality audits. 
 
The starting point for this paper is to combine different theories of service- and audit quality 
to be able to identify the essential elements of how audit quality can be defined. The research 
phase of the paper is built on qualitative and quantitative research with the large audit 
companies in Sweden. The analysis of this paper is built mainly on Gummesson’s ideas on 
service quality and its elements. Gummesson’s service quality model contains most of the 
quality aspects but for the purpose of this paper we have modified the model somewhat to be 
more extensive and better applicable to the problems associated with audit and audit quality. 
 
Well planned and controlled line of action and detailed documentation, is the key factor in 
successfully securing the audit process-related requirements stated on audit quality. Audit 
companies must at the same time take into consideration the problems facing all service-
related companies. One is required to hire employees with the right qualities and develop their 
competencies to be able to serve the audit clients properly. The hard concepts of audit quality 
such as detailed planning, performance and documentation are therefore combined with the 
softer ones such as understanding the clients’ needs and being able to communicate with the 
audit client.  
 
Audit companies are aware of these factors and put great effort in training and guidance of its 
personnel to secure that they are able to deliver not only technical quality but also service 
quality to the audit clients. Furthermore the companies’ culture has great importance since 
some of the aspects of audit quality cannot be standardized in process form but must be 
controlled and managed through company philosophy and culture. 
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Recommendations 
To be able to manage the problems associated with the expectation gap the audit companies 
need to be lucid in their communication towards both the audit client and the client’s 
stakeholders. A part of the later problem will probably be solved through FAR development 
to be a branch organization for the auditing profession. The branch organization will be more 
lucid in informing both stakeholders groups and the community on the tasks and liabilities an 
auditor has. To better describe the audit process on an aggregated level can lead to that the 
level of awareness about the external auditors role will increase amongst the stakeholders. 
The independence and integrity of an auditor must be maintained and their role as a 
controlling function must be clearly separate from the audit client. To be able to balance 
between what should and can be said to the stakeholders about the audit process and its 
contents is the key to solve the problem with the expectations gap. 
 
Since a part of the characteristics leading to better quality audit cannot be standardized, such 
as personal characteristics of an auditor, the audit companies are required to find new ways to 
manage and develop them. Better focus on the development of these aspects may have a 
critical importance in delivering good- or bad quality audits. To communicate and define the 
concept of audit quality is an important part in developing quality through the culture of the 
company. 
 
Keywords 
Audit, quality, audit quality, service quality, audit process.
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Kvalitet är ett ovanligt halt begrepp, lätt att exemplifiera men 
nästan omöjligt att definiera. Det förblir en källa till 

förvirring... 
(Garvin, 1988) 
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DEFINITIONER 
 
Eftersom en del av begreppen vi kommer att använda i uppsatsen kan vara främmande för 
läsare, redovisas dessa här för att underlätta förståelsen för uppsatsen. 
 
Corporate governance 
Corporate governance är ett område inom ekonomi som studerar hur man säkerställer 
företagsförvaltningen samt med hjälp av olika incitament motiverar de anställda att agera för 
företagets bästa. 
 
Corporate responsibility act 
Syftar till att förbättra transparensen hos ett företag och på detta sätt göra företagsledningen 
mer ansvarig för sina handlingar. 
 
Engagement letter 
Engagement letter innebär kontraktet mellan revisionsbyrån och klientföretaget. Engagement 
letter innehåller vad uppdraget innebär i detalj. 
 
Going concern 
Ett företag med möjlighet till fortlevnad utöver den nuvarande tidsperioden kan anses 
uppfylla kraven för going concern. 
 
Immanens 
Immanens är inneboende egenskaper i en produkt eller tjänst. De immanenta faktorerna är 
ofta processrelaterade och kan kvantifieras. Huvudsyfte med immanens är kontrollskapandet. 
Immanens utgörs av egenskaper i själva revisionsprocessen och hos revisorn. Här bedöms 
kvaliteten enligt kvalitetsegenskaper av de användare som är delaktiga i revisionsprocessen, 
det vill säga ledningen, revisorn och medarbetare samt olika reglerings- och kontrollorgan och 
revisionsbyrån1. 
 
Klient och kund 
Klienten är företaget/företagsledningen som anställer revisionsbyrån för att utföra ett 
revisionsuppdrag. Kunden är slutanvändaren för revisionsberättelsen. Ofta aktieägare som 
använder sin makt genom bolagsstämman. 
 
Management letter 
Innehåller revisionsbyråns förslag till förbättringar hos klientföretaget. Lämnas vid 
revisionsarbetets slut. 
 
Revisionsteam 
En sammansättning av medarbetare hos revisionsbyrån som arbetar gemensamt i en grupp 
gentemot ett klientföretag.  
 
Transcendens 
De transcendenta egenskaperna i revision har syfte såsom meningsskapande, kommunikation 
och förtroendeskapande. Eklöv menar att dessa innefattar bland annat kommunikationen 
mellan företagsledningen och revisorn, revisorns egenskaper och dess bedömningsförmåga 
vilken leder till högre kvalitet än vad som finns i revisionsregler och lagar.  

                                                 
1 Eklöv, 1998, s 83. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den största utmaningen med revisionen är att säkerställa förtroendet för revisionsprocessen 
för att uppnå stabilitet på kapitalmarknaden. Enligt FAR har revision en mängd olika 
intressenter. Stat och kommun, ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt även 
företagsledning har ett behov av pålitlig information om ett företags ekonomiska situation och 
förvaltning. Samtidigt kan en av de grundläggande utmaningarna för en revisor formuleras på 
ett liknande sätt: revision handlar till stor del om tillit gentemot dels kapitalmarknaden och 
dels revisionsklienten. 
 
Revision och dess pålitlighet har dock ifrågasatts de senaste åren. Skandaler förknippade med 
stora amerikanska företag såsom Enron och WorldCom skakade revisionsvärlden år 2001. 
Effekterna av Enron-fallet var så djupgående att Corporate Responsibility Act med sina 
reformer i Corporate Governance verkställdes i USA det följande året2. Det finns fler 
skandaler där företagens pålitlighet har satts på prov och ifrågasatts. Kreugerkraschen på 
1930-talet var ett tidigt exempel på hur nya krav på ekonomisk rapportering ställs på 
företagen för att fastställa bättre tillförlitlighet i företagens finansiella rapportering3. 
 
I Powers-rapporten konstateras följande angående Enron: 
 
The tragic consequences of the related-party transactions and accounting errors were the 
result of failures at many levels and by many people: a flawed idea, self-enrichment by 
employees, inadequately-designed controls, poor implementation, inattentive oversight, 
simple (and not-so-simple) accounting mistakes, and overreaching in a culture that appears 
to have encouraged pushing the limits. Our review indicates that many of those consequences 
could and should have been avoided4. 
 
En konsekvens för dessa revisionsskandaler har varit införandet av Sarbanes-Oxleyakten 
(härefter SOX) år 2002. SOX påverkar även de svenska bolagen som har notering i USA och 
begränsas därmed i dagsläget till ett tjugotal bolag, men även utländska företags svenska 
dotterbolag påverkas5. Införandet av SOX var en snabb process och det bakomliggande syftet 
var att återskapa förtroendet hos kapitalmarknaden. Samtidigt som SOX syftade till att öka 
den interna kontrollen hos företagen var ett annat syfte att göra en tydligare avgränsning 
mellan revisions- och konsulttjänster som revisionsbyråerna erbjuder. Problemet med att 
kombinera den dubbla rollen, att samtidigt vara oberoende revisorer samt affärskonsulter 
ansågs vara problematiskt redan i slutet på 1970-talet. Den grundläggande oron var då och är 
även nu relaterad till integriteten och kvaliteten hos den finansiella rapporteringen. Samtidigt 
hade revisionstjänsterna redan då blivit en handelsvara där trycket på lägre priser 
kompromissade kvaliteten hos den finansiella rapporteringen ytterligare6. Imhoff (2003) 
menar vidare att i samband med att företagsledningen (fortfarande) ofta belönas genom 
bokföringsmässiga grunder och därmed har incentiv att antingen använda sig av earnings 
management, dröja med eller dölja dåliga nyheter. SOX ansågs vara en lösning på de ökande 

                                                 
2 Benston et al., 2003, s 7. 
3 Flesher & Flesher, 1986, s 2. 
4 FEI Research Foundation, 2002, s 2. 
5 Affärsvärlden, 2006-02-28, Internetupplaga. 
6 Imhoff, 2003, s 6f. 
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problemen med företagens tillförlitlighet genom förbättrad kvalitet och kontroll i redovisning 
samt revision.  
 
Imhoff konstaterar att för att kunna uppnå effektiva kapitalmarknader måste företagen kunna 
erbjuda investerare och långivare relevant, pålitlig och läglig information. Imhoff anser vidare 
att redovisning, revision och strukturen av företagsförvaltningen utgör de nödvändiga 
komponenter genom vilka information till kapitalmarknaden uppnås. Även om SOX i nuläget 
har haft en lugnande effekt på marknaden är det dock sannolikt att nya skandaler uppstår och 
att företagens samt revisionens tillförlitlighet därmed åter ställs inför nya utmaningar.  
 
Enligt Torsten Lyth, VD för Ernst & Young i Sverige har ordning och reda samt transparens 
kommit att bli viktigare i revisionssammanhanget.  Syftet med till exempel SOX är, enligt 
Hill et al. (2005), att förbättra företagsförvaltningen (corporate governance) samt öka tillsyn 
över revisionsprofessionen7. Enligt FAR har ett ökat behov av kvalitetssäkring av finansiell 
information även ökat efterfrågan på kvalificerade revisorer8. De främsta effekterna av SOX 
har hittills varit relaterade till de interna kontrollerna hos företagen. En ökad mängd 
utvärderingar av styrelser samt ett ökat oberoende hos dessa är några av de konstaterade 
effekterna av akten9. 
 
Begreppet kvalitet i revision begränsas ofta till den rätta tillämpningen av RS. Det finns dock 
även en vidare innebörd. Det existerar kvalitetsaspekter utöver de processäkrande regler vilka 
idag anses uppfylla det grundläggande kravet för kvalitet i revision. Eklöv har redan 1998 
konstaterat att begreppet revisionskvalitet är mer komplicerat än det nuvarande inskränkta 
synsättet. Kvalitet har enligt henne förutom immanenta (inneboende) faktorer även 
transcendenta (överskridande) egenskaper vilka är svåra att definiera och omformulera till 
processegenskaper10. Power beskriver vidare revisionskvalitet som något som är  
”… svårdefinierad och har en svajig kunskapsgrund”11. 
 
Allmänna krav på revisionsprocesser förbättrar den systematiska immanenta aspekten i 
revision men samtidigt har de transcendenta faktorerna även en betydelse till revisionskvalitet 
och hur detta motsvarar klientens förväntningar. Eklöv menar vidare att det inte existerar 
någon enhetlig syn på vad kvalitet i revision är. Samtidigt som diskussionen om vad kvalitet i 
revision är ofta begränsas till den rätta tillämpningen av revisionsreglerna finns det ett antal 
obesvarade frågor inom området. Simmons & Sutton konstaterar bland annat följande:  
 

“These studies show, first that there is no agreement on how to define audit 
quality. Second, they show that there are insufficient objective measures to 
directly assess audit quality”12. 

 
Samtidigt uttalar sig Knapp om att: 
 

“…audit quality is not explicitly defined by technical standards nor have 
researchers arrived at a consensual understanding of its meaning”13. 

                                                 
 7 Hill et al., 2005, s 1f. 
 8 Göteborgsposten, 2006-03-15, Internetupplaga. 
 9 Hemphill, 2005, s 3f. 
10 Simmons & Sutton, I Eklöv, 1998, s 7. 
11 Power, 1997, I Johansson et al. (red.), 2005, s 55f. 
12 Simmons & Sutton, I Eklöv, 1998, s 7. 
13 Knapp, 1991, I Eklöv, 1998, s 7. 
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Utvecklingen inom revisionsfronten har främst fokuserats på att hantera kvalitets- och 
pålitlighetsfrågor genom införandet av gemensamma internationella regler och kontroller. 
Utvecklingen av IFRS/IAS samt ovan nämnda exempel med SOX är exempel på detta. Vidare 
kan nämnas att Arthur Andersen redan 1995 erhöll en certifiering av kvalitetsstyrningen (ISO 
9000) av revisionsprocessen14.  
 
Eklöv konstaterar att det finns ett förhållande mellan revisionskvalitet och redovisnings-
kvalitet: 
 

Redovisningskvalitet och revisionskvalitet 

 
Låg revisionskvalitet 

 
Hög revisionskvalitet 

 
Figur 1: Relationen mellan redovisningskvalitet och revisionskvalitet (Källa: Eklöv, 1998, s 149).  

 
Vad Eklöv antyder är att problemen med revision uppstår först när både revisions– och 
redovisningskvaliteten är låg15.  Enligt Fearnley kan misslyckanden med revision, att ge en 
ren revisionsberättelse när finansiella rapporter egentligen är missvisande, ske på grund av tre 
olika huvudskäl. Två av dessa tre skäl innebär culpa. För det första kan revisorn ha 
misslyckats med att upptäcka eller ta hänsyn till materiella fel på grund av revisionsarbete 
med dålig kvalitet. För det andra kan revisorn identifiera eller upptäcka materiella fel men 
misslyckas att rapportera eller åtgärda felet. Med andra ord saknar revisorn i sådana fall 
integritet. Det tredje alternativet när en revision misslyckas sker då företagsledningen bedrar 
revisorn i vilket fall revisorn enligt Fearnley inte kan anses ansvarig för att inte ha identifierat 
problemet16.  
 
Medan ökade kontroller och fastlagda processer ökar dokumenteringen av revisions- och 
förvaltningsprocessen samt utökar insyn hos revisionens bevakande organ (ISA, RN), gör 
dessa kontroller relativt lite för att utöka intressenternas eller klienternas insyn till vad dessa i 
praktiken innebär och ännu mindre åt att förklara dess innebörd.  Kritiken har samlats under 
medias rapportering om revisorernas roll och ansvar i samband med revisionsskandalerna. 
Revisorprofessionens oberoende har bland annat ifrågasatts och vissa menar även att hela 
revisionsprocessen borde öppnas för att kunna få klarhet i revisorns arbete och dess 
innebörd17. 
 
Revision handlar i grund och botten om att utföra en tjänst. Det finns dock särskilda 
problemområden om hur kvaliteten på denna tjänst kan definieras, kontrolleras samt 
förbättras. Svårigheterna är förknippade bland annat med det faktum att den som beställer 
revisionsuppdraget, klienten, i de flesta fall inte är slutanvändaren av revisionsberättelsen och 
                                                 
14 Eklöv, 1998, s 7. 
15 Eklöv, 1998, s 149. 
16 Fearnley et al., 2005, s 2. 
17 Catasús & Gröjer, I Johansson (red.), 2005, s 103ff. 

Nyttofunktion Låg 
redovisningskvalitet 

Hög 
redovisningskvalitet 

Dysfunktion eventuellt 
med påföljder  

Inga påföljder för 
revisorn 

Optimalt 
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årsredovisningen. Även intressen med utfallet av revisionen kan särskilja mellan beställaren 
samt de olika intressenterna enligt intressentmodellen. 
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1.2 Problemdiskussion 
Revisionens pålitlighet är beroende av förmågan att tillförlitligt kunna förmedla 
information om företagens finansiella ställning. De standardiserade kraven utgör en 
grund för att säkerställa detta. Vad som gör revisionen till en speciell tjänst är det 
faktum att slutanvändaren, kunden, inte deltar i tjänsteskapandet utan endast tar del av 
slutprodukten. Företaget och dess förvaltare, revisionsklienten är mer delaktig i 
processen och kan av olika anledningar ha andra intressen angående revisionen än 
slutanvändarna, det vill säga andra intressenterna för revisionen.  
 
Samtidig finns det aspekter i revisionskvalitet vilka inte kan definieras med hjälp av 
fastställda processer utan är mer beroende av faktorer kring det enskilda revisions-
uppdraget.  Därmed uppstår frågan om vilka dessa aspekter och faktorer är och hur 
dessa används för att förbättra kvaliteten på revision. 
 
Vår problemställning i denna undersökning är därför: 
 

• Vilka egenskaper utmärker revisionskvalitet?  
 
• Hur används dessa egenskaper för att säkerställa god kvalitet i 

revisionssammanhanget? 
 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka revisionsbyråernas synsätt på kvalitet inom revisionsbranschen 
samt identifiera specifika drag i kvaliteten och kvalitetskontroller hos dessa. Ett 
intresseområde är tjänstekvalitetsmodeller och dess tillämpning i kvalitetssammanhang 
för revision. För att bättre kunna nå ut till kunden kan informationen om revisionen 
samt revisionsprocessen utökas. Samtidig är detta problematiskt eftersom tillit som 
även innebär en tystnadsplikt gentemot företaget sätter sina gränser för vad som kan 
och skall rapporteras. 
 
Delsyften i undersökningen består därmed av:  
 

• Definiera hur begreppet kvalitet uppfattas av revisionsbyråerna. 
 

• Identifiera det praktiska tillvägagångssättet för att säkerställa kvalitet hos stora. 
revisionsbyråer 

 
• Analysera problemområden med kvalitet specifikt angående revision som en 

tjänst. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi avgränsar huvudsakligen undersökningen till kvalitetsförhållanden angående 
aktiebolag som klientföretag.  
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1.5 Problemets framväxt 
De tre huvudområden som haft störst betydelse för problemets framväxt är teoribildning 
kring kvalitet och tjänstekvalitet, revisionens syfte och intressenter samt bakgrunden 
och betydelsen av fastställda riktlinjer och lagar. 
  

Problemets framväxt 
 

 
Revisionens syfte 
och intressenter 

 
Lagar, regler och 
praxis 

 
Kvalitet och 
tjänstekvalitet 

 

Vilka egenskaper utmärker 
revisionskvalitet? 
Hur används dessa egenskaper 
för att leverera kvalitet i 
revisionssammanhanget?  

 
 

Figur 2: Problemets framväxt.  
 
 

1.5.1 Revisionens syfte och intressenter 
Revisionstandarderna (RS) Anger revisionens mål som följande:  
 

”Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn ska lämna en 
revisionsberättelse.  Revisorn ska granska årsredovisningen, bokföringen och 
företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för honom eller henne att 
uttala sig i revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i alla 
väsentliga delar, har upprättats enligt lag om årsredovisningen och därmed ger 
en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed 
i Sverige, dels tillämpa fall, huruvida ansvarsfrihet kan beviljas dvs., huruvida 
någon i företagsledningen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget. 
Granskningen ska också göra det möjligt för revisorn att göra de övriga 
uttalanden eller anmärkningar eller lämna de upplysningar som revision kan 
kräva och/eller som följer av annat regelverk som styr revisionen av företaget i 
fråga.”  
 

RS beskrivning på revisionskvalitet är dock något begränsad. Vissa menar att 
revisionens och revisorns roll skall vara något mer utvidgad för att innefatta även rollen 
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som moralisk polis över styrelser och företagsledningar18. Detta fenomen kallas även 
för ett förväntningsgap. Johansson påpekar att fenomenet har existerat lika länge som 
revision men har däremot förändrats i styrka samt orsak beroende på förändringar i 
samhället och företagsmiljön19. 
 
Messier et al. utgår från den klassiska agentteorin och menar att revisionens syfte är att 
”… to report on the fairness of agent’s financial reports. Agent pays auditor to reduce 
principal’s information risk”20. Messier et al. hänvisar till en av de mest grundläggande 
ekonomiska teorierna, agentteorin, vilken kortfattat betyder att företagets aktieägare 
(principalen) anlitar företagsledare (agenter) för att förvalta företaget i aktieägarnas 
bästa intresse.   
 
Stat och kommun, leverantörer, ägare, företagsledningen och styrelsen, kreditgivarna 
samt de anställda hos ett företag har ett behov av revision. Det är dock främst ägarna 
som ofta tar en särställning i sammanhanget21. 
 

1.5.2 Lagar, regler och praxis 
Revisionsyrket påverkas av olika lagar och regler. I Sverige regleras revision enligt 
revisionslagen. Revisionslagen ger i stora drag ramar om revision i Sverige. 
Revisionslagen anger att revisorn ska granska företagets årsredovisning, bokföring samt 
förvaltningsarbete. Denna granskning ska vara så omfattande som god revisionssed 
kräver. Samma föreskrifter finns i de olika lagarna vilka reglerar andra företagsformer 
såsom, ABL och EFL. Vidare påverkas revisorn av ett antal intresseorganisationer vilka 
gör uttal samt rekommendationer om hur revision skall utföras. En revisor skall bland 
annat upprätta revisionen enligt god revisionssed. I praktiken utgår en stor del av 
revisionsarbete från att följa revisionsbyråns riktlinjer genom att använda sig av en så 
kallad granskningsmanual. Manualen baseras i sin tur på de riktlinjer som bland annat 
IACPA, IFAC/ISA och FAR publicerar.  
 

1.5.3 Kvalitet och tjänstekvalitet 
Kvalitet är inte ett entydigt begrepp. Garvin uttalar sig om att ”kvalitet är ett ovanligt 
halt begrepp, lätt att exemplifiera men nästan omöjligt att definiera. Det förblir en källa 
till förvirring...”22. Gummesson anser att vissa aspekter på begreppet kvalitet dock kan 
redovisas och kategoriserar kvalitet under synliga mätbara egenskaper, inneboende 
(transcendenta) svårmätbara egenskaper, upplevelser hos kunden, kvalitet enligt ISO-
standarden, samt värde (nyttofunktion hos kunden)23. Garvin har kommit fram till en 
kategorisering av kvalitet och menar att kvalitet är inneboende faktorer (transcendens), 
produktbaserade mätbara faktorer, värde i relation till pris, tillverkningsbaserade 
egenskaper eller upplevelser hos kunden. Garvins synsätt, så brett som det antas vara 
har dock fått kritik från bland annat Gummesson som menar att ”denna klassificering 
täcker inte alla aspekter på kvalitet”24. Zeitham, Parasuraman & Berry ställer upp ett 

                                                 
18 Johansson, 2005, s 9. 
19 Ibid. 
20 Messier et al., 2003, s 8. 
21 Ibid., s 11. 
22 Garvin, 1988, I Gummesson, 1993b, s 7. 
23 Gummesson, 1993, s 7ff. 
24 Garvin, 1988, I Gustavsson et al., 1997, s 21. 
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att antal variabler för tjänstekvalitet. De menar att begreppet kvalitet kan fångas in med 
pålitlighet, fysiska företeelser, konstruktiv reaktion, tillförsikt samt empati25. Det finns 
således ingen entydig definition på vad kvalitet eller tjänstekvalitet är, inte minst för att 
särskilt tjänstekvalitet är situationsbetingat. 
 
Westerdahl gör inte saken mer klar utan kommer med ett förslag på vad god kvalitet är 
genom att definiera detta som ”avsaknad av låg kvalité”26. 
 

                                                 
25 Gustavsson et al. 1997, s 21f. 
26 Westerdahl, I Johansson (red.), 2005, s 56. 
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2 Metod och angreppssätt  
 
I detta avsnitt redogör vi för de vetenskapliga utgångspunkter vi använder i undersökningen 
för att ge svar på uppsatsens frågeställning om revisionskvalitet. Vi utgår från en kvalitativ 
ansats och skall basera undersökningen främst på det hermeneutiska synsättet. Positivistiska 
kvantitativa inslag utesluts dock inte helt.  
 

2.1 Positivism och hermeneutik – motpoler i forskningssammanhanget 
Positivism grundas på tre centrala teser. Den första tesen antar att det finns en objektiv värld 
utanför oss själva. Den andra tesen antar att den objektiva verkligheten kan studeras på ett 
objektivt sätt. Den tredje tesen grundar sig på att det är möjligt att upparbeta kumulativ 
kunskap om den objektiva världen. Positivismen gör därmed antaganden att forskaren kan 
särskilja sig från det fenomen eller den värld som undersöks. Vidare kan, enligt den andra 
tesen, olika påståenden och reflektioner hanteras som hypoteser vilka prövas genom 
sinnesdata. Forskare förlitar sig därmed inte på åsikter eller uppfattningar om sakförhållanden 
gjorda av människor utan beaktar dessa, i extrema fall, som helt oväsentliga. Den tredje 
hypotesen förutsätter att olika forskningsresultat kan sättas samman för att få bättre överblick 
över ett visst fenomen relaterat till exempel i samhället27.   
 
Det positivistiska synsättet och dess antaganden kritiserades dock hårt. Kritiken samlades 
senare under beteckningen tolkningsbaserad ansats. En annan benämning på denna inriktning 
är hermeneutik som ursprungligen betyder tolkningsläran. Hermeneutiken motsatte sig många 
av positivismens grundteser. Den första positivistiska tesen motsattes med antagandet att det 
inte är möjligt att objektivt beskriva verkligheten utan att det endast finns olika bilder av 
detta. Det hermeneutiska synsättet antar även att det enda sättet genom vilket det är möjligt att 
kartlägga dessa olika bilder av verkligheten är att tolka hur människor tolkar och ger mening 
åt olika sociala fenomen. Vidare är det svårt, om inte omöjligt att upparbeta kumulativ 
kunskap eftersom tolkningar varierar beroende på att det finns många olika sätt att tolka ett 
fenomen28.  
 
Hermeneutik handlar enligt Gustavsson om tolkning och förståelse29. När tolkning används 
som metod brukar detta vanligtvis även kallas för kvalitativa ansatser. Samtidigt som den 
kvalitativa ansatsen ger forskaren friheter, finns det även begränsningar med detta synsätt som 
metod. Detta betyder att i jämförelse med hermeneutisk motsats positivism, behöver den 
kvalitativa undersökningen inte bevisas genom representativa eller stora urval. Samtidigt 
begränsas urvalet inte till att genomföras genom slumpmässiga grunder utan valet kan baseras 
på andra grunder. Gustavssons beskriver att urvalsprincipen är ”... istället att tillföra sin 
tolkning nya kvalitativa egenskaper, inte fler respondenter som bekräftar de tolkningar som 
redan har gjorts”30. Starrin & Svensson anser att det centrala i en hermeneutisk metod är att 
systematiskt ifrågasätta och pröva sina tolkningar. Detta betyder att den egna tolkningen skall 
ifrågasättas tills det står klart att den presenterade tolkningen är den rimligaste – i bästa fall 
den enda möjliga31. Gustavsson närmar sig detta område mer försiktigt och avgränsar sig till 

                                                 
27 Jacobsen, 2000, s 30ff. 
28 Jacobsen, 2000, s 31f. 
29 Gustavsson (red.), 2003, s 71. 
30 Gustavsson (red.), 2003, s 13. 
31 Starrin & Svensson (red.), 1994, s 88. 
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att konstatera att ”… tolkningen kan svårligen göras om av en annan forskare”32. Vidare 
anser Gustavsson att varje forskare är unik med sin förförståelse och förmåga att se olika 
poäng och nyanser i undersökningsdata. Gilje & Grimen påpekar att man aldrig möter världen 
förutsättningslöst. De argumenterar vidare att det är dessa förutsättningar som bestämmer vad 
som inte är förståeligt samt vad som är förståeligt33. Förförståelsen anses vara ett nödvändigt 
villkor för att förstå till exempel ett visst fenomen eftersom vi ”… alltid börjar med vissa 
idéer om vad vi ska se efter”34.   
 
Det hermeneutiska synsättet på kunskap och dess genererande förklaras ofta med en 
hermeneutisk spiral. En hermeneutisk spiral kännetecknas av att forskaren förflyttar sig 
mellan del och helhet under tolkningsprocessens gång. Grundprincipen är att en del och helhet 
ömsesidigt skall stödja varandra. Den hermeneutiska spiralen illustrerar vidare hur empirin får 
sin innebörd genom att relateras till tolkarens erfarenhet, teoretiska perspektiv och kunskaper 
men också genom att ses i ljuset av de tolkningar som växer fram35. Erfarenhet, teoretiska 
perspektiv och kunskaper ingår samtidigt i forskarens förförståelse vilket förändras under 
tolkningsarbetsgång. Rörelsen i spiralen är svängningar mellan större och mindre helheter36.  
 

2.2 Forskningsansats 
Ansatsen med denna undersökning är främst kvalitativ. Vi är huvudsakligen intresserade av 
likheter i begreppet kvalitet hos stora revisionsbyråer. Vårt problemområde är komplext, inte 
minst för att det fortfarande råder oenighet bland forskare rörande vad kvalitet egentligen är i 
revisionssammanhanget. Vissa menar att det är lagar, regler och praxis och dess korrekta 
tillämpning för slutresultatet som är det bästa måttet för kvalitet. Andra betonar betydelsen av 
att undersöka och synliggöra vad som egentligen görs av revisorerna i revisionssamman-
hanget37. Det ter sig därför även lämpligt att använda kvalitativa ansatser. 
 
Kvalitativ ansats 
Kvalitativt inriktad forskning har ofta tydliga inslag av induktion. Vissa forskare menar till 
och med att verkliga resultat och teorier endast kan byggas genom renodlade induktiva 
angreppssätt. Glaser & Strauss synsätt, så kallad Grounded theory, bygger på att forskaren ska 
närma sig undersökningsobjektet eller problemområdet så opåverkad av tidigare kunskap som 
möjligt38. Vi anser oss vara mer hermeneutiskt inriktade och utgår från en mer eller mindre 
utvecklad förförståelse inom undersökningsämnet och tar därmed avstånd från Glaser & 
Strauss strikta synsätt att vetenskap kan konstrueras endast med rent sinnesutryck.  
 
Vi kommer även att ha deduktiva inslag i undersökningen. Detta baserar vi på att helt 
induktiva inslag skulle betyda att en mer omfattande studie behövs för att med rena 
sinnesuttryck kunna samla på oss den kunskap vilken vi vill analysera i vår uppsats. Vi 
kommer att utgå från modeller och teorier om tjänster samt tjänstekvalitet vilka vi kommer att 
använda oss av i analysarbetet. Vi kan vidare konstatera att vi anser att användningen av en 
kvalitativ ansats inte utesluter en deduktiv forskning med positivistiska inslag: den herme-

                                                 
32 Gustavsson (red.), 2003, s 13. 
33 Gilje & Grimen, 1992, s 183. 
34 Ibid. 
35 Gustavsson (red.), 2003, s 79. 
36 Ibid., s 78. 
37 Westerdahl, I Johansson et al., 2005, s 46f.  
38 Glaser & Strauss, 1967, I Gustavsson (red.), 2003, s 211. 
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neutiska tolkningen bygger i sig på ett samspel mellan teori och empiri. Syftet är att genom att 
förflytta sig mellan dessa samt delar och helhet skapa ny kunskap. Denna process är ett 
uttryck av att bygga dels på gammal kunskap samt att bygga vidare på detta och samtidigt 
utveckla tolkningar. På så sätt samspelar de kvalitativa och kvantitativa samt hermeneutiska 
och positivistiska inslagen med varandra i sökandet efter kunskap. 
 
Vår förförståelse förstärks  
Vår förförståelse i ämnet är något begränsad till den information om revision en högskole-
student samlar på sig under utbildningens gång. Vi har inte arbetat med revisionsfrågor 
personligen, däremot har vi bra kunskap om tjänsteverksamhet på grund av tidigare 
anställningar inom tjänstesektorn. Vår förförståelse var även påverkad via den omfattande 
mediabevakning hela revisionsyrket varit utsatt för den senaste tiden.  
 
Svårfångade kvalitetsaspekter 
Vidare grunder för en hermeneutisk inriktning i undersökningen sker genom att ett av 
delsyftena med undersökningen är att mot en beprövad teoretiskt bakgrund av tjänster och 
tjänstekvalitet försöka konstruera en modell som fångar in dels de immanenta men även de 
transcendenta kvalitetsaspekter som begreppet revisionskvalitet kan innefatta. De transcen-
denta faktorerna är svårbegripliga och kan inte specificeras enligt standardiserade procedurer 
och mallar. Eftersom egenskaperna endast svårligen kan kategoriseras lär ett försök att bygga 
på renodlat kumulativt positivistiskt synsätt misslyckas, inte minst för att dessa egenskaper 
svårligen kan bekräftas genom sinnesdata. För att kunna samla in information om dessa, har 
utgångspunkten varit litteratur och tidigare undersökningar om ämnet för att sedan genom en 
kvantitativ metod ta del av hur revisorerna uppfattar dess betydelse. 
 

2.3 Litteraturstudien 
Uppsatsen påbörjades med en litteraturgenomgång där vår grundläggande kunskap om 
revision och tjänster förbättrades med hjälp av vetenskapliga artiklar, forskningsmaterial, 
tidningsartiklar samt ekonomisk litteratur kring ämnet. Under processens gång har det dock 
blivit tydligt att det nya lärandet har påverkat även våra tidigare uppfattningar om vad vi 
trodde oss veta, särskilt om fenomenet revision. Vi har kontinuerligt utvidgat vår förförståelse 
inom ämnet och har även utvecklat nya sätt att närma oss de problemområden vi beskriver i 
våra syften för uppsatsen. Såsom Radnitzky beskriver finns det möjlighet att hamna i en god 
eller ond cirkel vid användandet av en hermeneutisk spiral som tankesätt39. Vi anser dock att 
även de onda cirklar som inte leder till ny eller bättre kunskap är användbara i sammanhanget: 
vid misslyckad jakt efter kunskap kan man återhämta sig och försöka angripa problemet från 
ett annat håll eller lära sig att hantera detta på ett annat sätt. 
 
Teorier, tidigare undersökningar om ämnet, uppsatser samt annat forskningsmaterial utgör en 
del av empirin vi använder oss av i analysarbetet. Sökorden vi har använt för att kunna 
identifiera tidigare forskning och litteratur inom området var: 
 

• Kvalitet  
• Kvalitetsegenskaper 
• Revision 
• Revisor 
• Revisionskvalitet 

                                                 
39 Radnitzky, 1970, I Gustavsson (red.), 2003, s 79. 
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• Tjänstekvalitet  
 
Vi har även använt oss av engelska sökord: 
 

• Audit 
• Auditing  
• Auditing quality 
• Auditor 
• Quality  
• Service quality  

 
Den kunskap vi samlat in genom litteraturstudien utgör grunden för undersökningens 
utformning samt tillvägagångssätt. Litteraturstudien har varit omfattande, vi har dock 
avgränsat teoridelen till att innefatta den mest lämpliga informationen vi har tagit del av för 
att sedan använda denna i vidare undersökning i form av empiriinsamling samt analysarbete. 
 

2.4 Undersökningens urval 
Eftersom studien syftar till att undersöka synsätt på kvalitet och kvalitetsäkring inom revision 
har vi utgått från ett antal kvalitativa intervjuer hos stora revisionsbyråer. Vi anser att genom 
att undersöka de stora revisionsbyråernas synsätt ger detta oss bredd i undersökningen. 
 
Undersökningen är anonymiserad och därmed finns det inte vidare beskrivning av urvalet 
eller respondenterna. 
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2.5 Tillvägagångssätt för insamlingen av empiri 
Undersökningen innefattar en kvalitativ ansats genom intervjuer med två respondenter från 
respektive revisionsbyrå. Utöver detta har vi konstruerat ett frågeformulär för att kunna samla 
in kvantitativ data. Vi följer därmed Jacobsens idéer om metodtriangulering40. Vi utgår från 
de kvalitativa intervjuerna och konstruerar ett frågeformulär i efterhand för att kunna få 
kunskap om de områden vi önskar mer information om eller där vi känner att den kvalitativa 
delen svårligen kan utformas för att kunna ge oss ett bra underlag för analysen. Som Jacobsen 
påpekar är syftet med denna metod även att försäkra sig om att rätt frågor ställs. Å andra sidan 
är nackdelen att frågeformulären aldrig ger helt klara svar.  
 

2.5.1 Intervjuernas utformning 
Intervjuerna genomfördes i respektive revisionsbyrårs lokaler och varade mellan 60 och 100 
minuter beroende på intervjutillfälle. Intervjufrågorna var konstruerade enligt vad vi dels lärt 
oss i litteraturen och dels av vår generella förförståelse inom ämnet. En viktig aspekt när 
frågorna för intervjun konstrueras är att bestämma hur standardiserade intervjuerna ska vara. 
Vi använde oss utav standardiserade frågor på grund av tre anledningar: den första 
anledningen är att samtliga intervjupersoner hade ett krav att ta del av intervjuns underlag 
innan intervjuerna genomfördes. Den andra anledningen är att vi ville hitta samband för att 
kunna göra generaliseringar angående svaren. Den tredje anledningen var att 
intervjupersonerna själva vid första kontakten antydde att detaljerade frågor föredrogs. 
 
Själva området kvalitet är ett utvidgat begrepp och även om intresset fanns på vår sida att 
undersöka ämnet så brett som möjligt var detta i praktiken inte möjligt utan intervjutiderna 
bestämdes till en timme vid samtliga intervjutillfällen. Dock, eftersom vi utgår från 
information saturation, har en del av intervjufrågorna omformats eller tagits bort då vi inte 
ansett oss behöva mer information inom området. Detta har vi kunnat genomföra på grund av 
att vi har utfört två intervjuer hos respektive revisionsbyrå.  Vi har istället valt att använda 
intervjutiderna maximalt och försökt få mer djup angående vissa svar eller utvidgat frågorna 
till att innefatta bredare områden inom begreppet kvalitet. Intervjuerna genomfördes därmed 
enligt standardiserade frågor där respondenterna gav svar på våra preliminära frågeställningar. 
Följdfrågor användes i de fall respondenternas svar var intressanta, eller när vi ville få mer 
förståelse för svaret. Vi kan därmed konstatera att intervjuerna genomfördes som en 
blandning mellan standardiserade samt öppna frågor. 
 

2.5.2 Enkätens utformning 
Enkäten utformades efter litteratur- och teoristudien och fastställdes efter de inledande 
intervjuerna. Detta gjordes för att säkerställa att vi inte skulle utelämna en variabel som anses 
vara en viktig del av begreppet kvalitet. 
 
Enkäten syftar till att respondenterna ger sin uppfattning om hur stor betydelse olika under-
sökningsvariablerna har för revisionskvalitet. Vi ser enkäten som ett sätt att försöka 
kvantifiera betydelsen av de olika kvalitetspåverkande faktorerna vi identifierat tidigare i 
undersökningen. Vi använder oss av ett femskaligt svarsalternativ där svaren varierar mellan 
ej viktigt till mycket viktigt. Vidare erbjöds respondenterna att fylla i ett vet ej alternativ. 

                                                 
40 Jacobsen, 2000, s 151. 
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Enkäten avslutades med ett antal tomma rutor för att respondenterna själva skulle kunna fylla 
i eventuella väsentliga aspekter vi inte fått med i våra frågeställningar. 
 
Enkäten skickades till kontaktpersonen hos respektive revisionsbyrå via e-post. Enkäten var 
utformad så att respondenterna kunde fylla i svaren elektroniskt och returnera till oss. Enkäten 
kan på grund av detta klassificeras som Internetenkät41. Urvalet för enkäten var revisorer som 
arbetar gentemot mellanstora och stora aktiebolag. Vidare har även våra samtliga kvalitativa 
intervjupersoner fått ta del av enkäten. 
 
Fördelar med att använda en elektronisk enkät består av att kunna samla in data snabbt42. 
Vidare fördelar består av kontroll av svaren vid själva besvarandet samt att dataregistreringen 
kan ske direkt vid insändandet av enkäten. Nackdelar av att använda sig av dessa består av 
problem med e-postadresser, ökat bortfall på grund av tekniska problem och ovana, begränsad 
användbarhet, risk för teknikbias, att metoden har dyr och tidskrävande planeringsfas samt 
risk för den personliga integriteten43. 
Vid den tidpunkt vi var klara med de kvalitativa intervjuerna återstod inte mycket tid för att 
utföra den kvantitativa undersökningen. Det var även därför lämpligt att använda en 
internetenkät. 
 

2.5.3 Bortfall i den kvalitativa samt kvantitativa ansatsen 
Bortfall i den kvalitativa ansatsen består av att utifrån den ursprungliga urvalsgruppen kunde 
vi utföra intervjuer med två revisionsbyråer. 
 
Kvantitativa ansatsen som består av frågeformuläret skickades till 10 potentiella respondenter 
hos både revisionsbyråer. Vi fick sammanlagt 6 svar vilket ger ett bortfall på sammanlagt 14 
personer. En del av bortfallet kan förklaras med risken av den personliga integriteten. Redan 
vid första inlämningen till kontaktpersonerna vid respektive revisionsbyrå uppstod det 
förfrågningar hur vi kommer att kunna garantera den personliga integriteten för enkät-
respondenterna. Efter en försäkring om att all data kommer att behandlas med högsta 
integritet genom att inte redovisa svaren för respektive revisionsbyrå samt någonting annat 
som skulle kunna känneteckna respondenterna, skickades enkäten till urvalsgruppen. 
 

2.5.4 Försök att använda e-enkäten som en del av empirin 
E-enkäten var ursprungligen tänkt att skapa en slags kvantifiering kring de olika kvalitets-
begreppen vi hade identifierat vid litteraturstudien. Även om det är tydligt att det finns 
samband angående respondenternas svar måste vi på grund av den låga svarsfrekvensen 
stryka denna del från undersökningen. Vi anser att sammanlagt 6 respondenter inte ger oss 
tillräckligt med pålitligt underlag för att kunna argumentera för slutsatser som kan dras av 
undersökningen. Enkätens resultat presenteras därmed endast som en bilaga. 
 

2.6 Metodkritik 
En undersökning är enligt Jacobsen en metod att samla in empiri. Jacobsen anser vidare att 
oavsett typen på empirin bör den uppfylla två grundläggande krav: empirin måste vara giltig 

                                                 
41 Dahmström, 2000, s 67. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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och relevant, det vill säga valid. Empirin måste även vara tillförlitlig och trovärdig vilket 
innebär att den måste vara reliabel44.  
 

2.6.1 Validitet 
Enligt Sverke handlar validitet om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det 
teoretiska begrepp det är avsett att mäta45. Gummesson anser att validiteten har stor betydelse 
genom att bedöma om forskaren har lyckats fånga in de fenomen denne är ute efter eller om 
han eller hon har studerat något annat46.    
 

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar i grund och botten om undersökningen är tillförlitlig47. Man skall med 
andra ord undvika slumpens medverkan genom pålitliga mätinstrument. Det cenrala är, enligt 
Gummesson, att undersökningen kan repeteras av andra forskare48. Problemen med 
reliabiliteten är förknippade med att vid komplexa fenomen är detta tämligen svårt, och enligt 
Gummesson inte heller önskvärt i alla situationer. Gummesson ser istället reliabilteten som ett 
sätt att fungera som polis för att motverka ohederlig forskning. Vidare tillämpningar är att låta 
reliabiliteten fungera såsom intelligenstest eller substitut för validitet när denna är 
svårbedömd. Intelligenstestet betyder enlig Gummesson att forskarna skall ses såsom 
intelligenta eller dumma utifrån de resonemang de har framfört vid studien49. 
 

2.6.3 Objektivitet 
Objektivitet kan vara svårt att uppnå vid en kvalitativ studie. Intervjupersonerna medverkar i 
intervjuns utformning och kan på detta sätt påverka objektiviteten. Gustavsson hävdar att 
objektiviteten hänger samman med realismen50. Han menar att det väsentliga är att den 
materiella och begreppsliga verkligheten existerar oberoende av det mänskliga medvetandet. 
Gustavsson tillägger att absolut objektivitet är svårt att uppnå, men att många forskare istället 
gör kvasi-objektiva antaganden. När absolut objektivitet inte kan uppnås, tillexempel i mycket 
komplexa situationer, kan som om resonemanget användas i sammanhanget. Ett exempel på 
detta är Milton Friedmans resonemang kring den osynlige handen som fördelar resurserna i 
ekonomin. Det finns inget sätt att argumentera att denna verkligen finns utan resonemanget 
bygger på att ekonomin fungerar som om det finns. Nyckeln till objektiviteten är därmed att 
forskaren inte tar sina antaganden om verkligheten för givna utan är medveten om sina egna 
förutsättningar. 
 
Objektivitet utan bias är svårt att uppnå. Intersubjektiv kunskap om ett fenomen kan vara 
användbar i sammanhanget: om flera respondenter har likartad syn på vissa fenomen kan detta 
anses delvis medverka till bättre objektivitet. På detta sätt liknar objektivitet reliabilitet: såsom 
Gustavsson påperkar har repeterbarhet betydelse här51. Om flertal forskare kommer till 
samma resultat kan forskningsansatsen anses utöver reliabilitet även ha lyckats med 

                                                 
44 Jacobsen, 2002, s 21. 
45 Gustavsson (red.), 2003, s 62. 
46 Gummesson, I Gustavsson (red.), 2003, s 134. 
47 Jacobsen, 2002, s 22. 
48 Gummesson, I Gustavsson (red.), 2003, s 134. 
49 Gummesson, I Gustavsson (red.), 2003, s 135. 
50 Gustavsson (red.), 2003, s 11. 
51 Ibid. 
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objektivitet. Problemet är att objektivitet inte kan uppnås endast med hjälp av detta. Att flertal 
individer har en åsikt om hur verkligheten eller ett fenomen är betyder nödvändigtvis inte att 
dessa har rätt. Nyckeln att hantera detta är att intervjuerna utformas på ett likadant sätt av 
andra forskare för att sedan kunna bedöma om resultaten kan anses uppfylla de krav 
objektivitet ställer på forskningen. Detta garanterar dock inte att undersökningen är objektiv i 
ordets absoluta mening. 
 

2.7 Källkritik 
Vi har intervjuat revisorer och partners hos två revisionsbyråer. Det är sannolikt att 
revisorernas åsikter om kvalitet och dess determinanter kan skilja sig från om vi hade ställt 
frågorna till andra intressenter av revision. Vidare har vi i många fall inte lyckats att få 
utförliga svar på frågor vi har ställt. Vi kan inte hävda att intervjupersonerna på något sätt 
skulle ha varit fientligt inställda, utan alla intervjuer har skett i en lättsam atmosfär och 
respondenterna har varit hjälpsamma. Vissa procedurer och åsikter om revision och dess 
kvalitetsaspekter kan däremot anses vara hemliga för externa personer utanför revisionsbyrån. 
Revisorerna har vidare ett stort samhälleligt ansvar gentemot dels allmänhet och även 
gentemot hela revisionsyrket. 
  
Sekundära källor som utgör en del av undersökningen kan även dessa anses vara partiella. Det 
finns olika uppfattningar om bland annat revisorns roll, vad revisionskvalitet är och hur 
revisionsprocessen och dess beståndsdelar skall redovisas till olika intressenter. 
 

2.8 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 3 
Teori 

Kapitel 5 
Analys  

Kapitel 6 
Resultat och 
slutsatser 

Figur 3: Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Kapitel 3 innehåller en beskrivning av de centrala modeller som vi kommer att använda oss 
av i analysen. Lagar och regler som styr revision redovisas även här. Teorikapitlet avslutas 
med ett sammandrag om vad revisionskvalitet kan vara samt fungerar som underlag till vidare 
insamlingen av empiri. 
 
Kapitel 4 innehåller empiriredovisningen. Empirin redovisas enligt de sammanfattande 
variablerna vi har identifierat genom teoribildningen samt undersökningsmodellen. 
 
Kapitel 5 innehåller analysarbetet. 
 
Kapitel 6 innehåller resultat samt undersökningens slutsatser. 
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3 TEORI 
 
I detta kapitel utgår vi från de tre huvudområdena vi anser utgöra den teoretiska grunden för 
uppsatsen. Teorikapitlet inleds med revisionens syfte och intressenter. Därefter framställer vi 
teorier om lagar, regler och praxis i revisionssammanhanget. I följande del presenteras 
teorier om kvalitet samt tjänstekvalitet. I teorikapitlet presenterar vi litteratur som är särskilt 
förknippad med revision som en tjänst. I slutet av detta kapitel kommer vi att redovisa de 
identifierade undersökningsvariablerna våra intervjufrågor bygger på. 
 

3.1 Revisionens syfte och intressenter 

3.1.1 Vad är revision? 
Revision är en utvärderingsprocess där revisorn agerar som förmedlare mellan två parter. I 
denna process utvärderar revisorn, efter insamling och analys av data, bevis mot 
förutbestämda kriterier och rapporterar till intresserade parter52.   FAR definierar revision som 
”att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 
årsredovisning, bokföring och förvaltning”53.  Revision ses även som en systematisk process 
vilken bygger på logik och bevisföring, i vilket revisorns uppgift består av att samla in och 
bedöma bevis för företagsledningens påståenden om ekonomiska aktiviteter under ett 
räkenskapsår. Syftet är att verifiera äktheten och aktiviteternas grad av respons till god 
redovisningssed. Denna verifiering ska sedan förmedlas till intressenter utanför företaget i 
form av en revisionsberättelse54. 
 
Revisorns roll enligt de ovan nämnda definitionerna samt FAR bestämmelser är att granska 
bolagets årsredovisning samt ledningens förvaltning av företaget under räkenskapsåret. All 
information som finns med i årsredovisningen ska granskas av revisorn för att kvalitetssäkra 
informationen55. Därefter följer ett uttalande från revisorn om det reviderade bolagets 
förvaltning och om ekonomiska aktiviteter ska lämnas till intressenterna utanför företaget. 
Enligt detta avseende är revisionssyftet att undersöka om företagsledningen har utfört sitt 
arbete ansvarsfullt i enlighet med de lagar och bestämmelser som finns enligt god 
redovisningssed. Detta betyder inte att revisionen syftar till att upptäcka och förhindra 
misskötsel utan till att ge ett uttalande och bedömning om företagets förvaltning och enlighet 
med lagen och praxis. Detta innebär även att bedöma till vilken grad företaget påverkas av 
misskötsel om detta förekom56.   
 

3.1.2 Varför behövs revision? 
Vad som kan förklara behovet av revision kan beskrivas med hjälp av agentteorin. Förändrade 
typer av bolag och sättet att göra affärer de senaste 200 åren gav upphov till en form av 
förmedling mellan bolagen och dess ägare och intressenter. Historiskt var ägarna tätt kopplade 
till företagen där verksamheten sköttes i stort sett av dess ägare. Den industriella revolutionen 
och stort behov av kapitalförsörjning skapade nya former av företag vilka riktade sig till 
marknaden för att uppfylla dessa behov av kapital. Den nya typen av företag skapade en 

                                                 
52 O’Regan, 2003, s 1. 
53 FAR Komplett, 2006, Internetupplaga. 
54 Eklöv, 1998, s 25. 
55 FAR Komplett, 2006, Internetupplaga. 
56 Eklöv, 1998, s 26. 
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separation mellan företagsledningen och dess ägare. Ägarna var inte längre direkt ansvariga 
för bolagets ekonomiska aktiviteter och förvaltning. Istället utsågs en manager som tog hand 
om företagsledningen medan ägarna försörjde företaget med det nödvändiga kapitalet. Detta 
förhållande är naturligtvis kontroversiellt. Dels har ägarna begränsat ansvar gentemot andra 
intressenter som inte fanns i tidigare företagsformer och samtidigt är mängden information 
som ägarna kan erhålla begränsad till det som krävs av lagen. Ett sådant förhållande kan även 
kombineras med en intressekonflikt mellan ledningen och ägarna där parterna försöker 
uppfylla sina respektive intressen. En dylik situation gav upphov till en tredje part med 
funktion som förmedlare mellan dessa första två parter för att kvalitetssäkra informationen 
presenterad av ledningen till dess aktieägare.  
 
Aktieägarna behövde även bedömningar om företagsförvaltning har skett enligt de reglar och 
praxis som utgör grunden för dess information enligt ett förutbestämt regelverk för 
redovisning av företagets resultat och dess ekonomiska aktiviteter. Med detta avseende kan 
behovet av revisionen förklaras med att ge trovärdighet till informationen presenterade från 
företagsledningen till dess aktieägare och intressenter57. Revision är en säkerhetskontroll för 
att tillse att företaget har förvaltats enligt de regler och praxis vilket utgör regelverket för 
redovisning. Detta förhållande kan bäst förklaras i figuren nedan vilken beskriver förhållandet 
mellan ägare, ledning och revisorn.  

 
Revisorns roll 

 
Figur 4: Revisorns roll (Källa: översättning av Messier et al. 2003, s 8). 

                                                 
57 Messier et al, 2003, s 7f. 
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3.1.3 Vem behöver revision? 
Revision har stor betydelse inte enbart för ägarna utan även andra intressenter såsom 
kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun. Alla intressenter har 
direkt eller indirekt nytta av vad revisorn gör. Företagsledningen har dessutom ofta behov av 
en aktiv kontakt med revisorn. Om det inte fanns revisorer med de uppgifter de har i dag, 
skulle de olika intressenterna vara tvungna att anlita egna kontrollanter för att få reda på om 
de vågar lita på företaget.  
 
Ägarna har ett särintresse gentemot ett företag. Hos ett litet enmansföretaget har ägaren ofta 
full överblick över verksamheten. I större företag sitter ägarna ofta inte med i företagets 
ledning. Eftersom ägarna därmed inte har egen insyn i bolaget måste de lita till den 
information företagsledningen förser dem med. Det blir då särskilt viktigt att uppgifterna är 
rättvisande. Gamla och nya ägare fattar beslut om sitt ägande utifrån den bild av företaget de 
får av företagsledningen. Revisorns bedömning av den bilden kan vara avgörande för 
besluten.  
Banker och andra kreditgivare måste kunna bedöma om ett företag kan betala tillbaka sina 
lån. Att upplysningarna om ett företag är korrekta är en säkerhet för den som lånar ut pengar. 
Den säkerheten blir större när företagets finansiella information granskats av en opartisk och 
självständigrevisor. 
 
Företagets leverantörer vill veta om de vågar leverera och ge kredit. Då är det viktigt med 
trovärdig ekonomisk information om den tilltänkta kunden. Information från kredit-
upplysningsföretag spelar en stor roll i näringslivet i dag. I denna information ingår normalt 
namnen på revisorerna samt uppgifter om revisionsberättelsen under de senaste åren innehållit 
anmärkningar eller upplysningar.
 
Företagets kunder vill ha trovärdig ekonomisk information för att veta om företaget kan 
förväntas fortsätta att sköta sina leveranser.
 
De anställda är en annan grupp som har intresse av korrekt information. De är på ett 
personligt sätt mer beroende av företaget än andra. 
Företagets styrelse och ledning har ofta stor nytta av revisorns bedömningar och synpunkter. 
Ledningen kan i revisorn få en samtalspartner i ekonomiska frågor och dessutom få perspektiv 
på händelser och företeelser i företaget som annars kanske inte skulle komma fram.
 
Stat och kommun måste kunna lita på vad företagen redovisar. Redovisningen ligger till grund 
för skatter och avgifter. Staten har gett företagen uppgiften att svara för uppbörden av skatter 
och avgifter. När redovisningen granskas av en kvalificerad revisor ökar sannolikheten att 
företagen sköter den uppgiften. Revisorn måste dessutom rapportera i sin revisionsberättelse 
om företaget inte skött denna uppgift. Stat och kommun ger olika typer av stöd till företag. 
Korrekt information om företagen och deras verksamhet behövs för att se om de har rätt till 
bidragen. Revisorn skriver ofta intyg om sådana bidrag58. 

 
 
 
 

                                                 
58 FAR Komplett, 2006, Internetupplaga. 
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Revisionens intressenter 
 

 
              Figur 5: Revisionens intressenter (Källa: FAR Komplett, 2006, Internetupplaga). 

 
 

Olika forskare samt professionella inom revisorskåren hävdar att det är ägarna, det vill säga 
aktieinnehavare som har en särställning bland de olika intressenterna för revision. Enligt 
Messier et al. är det just nuvarande samt potentiella ägare man primärt riktar revisionen samt 
revisionsberättelsen till59. Samtidigt reglerar till exempel stat och kommun sina intressen 
genom lagstiftningen (ABL) och påverkar därmed revisionens utformning och formella krav 
för dess genomförande. 
 

3.1.4 Historiskt om revision 

Revision är inte något nytt begrepp i människans historia. Revision har funnits ända sedan 
människan började registrera ekonomiska aktiviteter. Sådana aktiviteter kan spåras tillbaka i 
tiden till civilisationer som den kinesiska och romerska där syftet var att kontrollera statens 
finans samt skatter. Vissa hävdar däremot att tidigare skrifter tyder på att revision har funnits 
ännu längre tillbaka i tiden. Olika markringar i historiska skrifter visar spår av kontroll av 
ekonomiska aktiviteter där de kontrollerades av andra människor. Trots att innebörden av 
revision och kontroll av andras arbete och rapportering inte är nytt i människans historia kan 
utvecklingen i dagens revision däremot spåras till ungefär 200 år tillbaka i tiden.   
Som ett yrke har revision med sin moderna innebörd börjat i Storbritannien under 1800-talet. 
Under denna period har utvecklingen i företagsformer och ändrad struktur på ägande och 
ledning börjat växa fram. Ekonomiska aktiviteter och förvaltning av ekonomiska resurser har 
flyttats från ägarna till separata agenter vilka förvaltade dessa resurser för ägarnas räkning. På 
grund av en komplicerad natur av detta förhållande har man börjat se på revision som ett yrke 
för att kontrollera de finansiella rapporter som ledningen presenterar för ägarna. Syftet var 
även att kontrollera att kapitalet förvaltades och investerades på ett lämpligt sätt.  
 
Utvecklingen i revisionsregleringen i Storbritannien har påverkats framför allt av två faktorer: 
lagstiftningen samt den nära kopplingen mellan revision och redovisningen eftersom syftet 
med den moderna revisionen är att kontrollera finansiella rapporter som presenteras av 

                                                 
59 Messier et al., 2003, s 11. 
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företagen. De första revisionsbyråerna med den moderna innebörden av revision har funnits i 
Skottland och Storbritannien redan under 1800-talet där detta område var ledande inom 
revision. Etableringen av AICPA ”America Institute for Certified Public Accountants” har 
gjort att Storbritannien tappat ledningen inom detta område och maktskiftet inom revision har 
flyttats till USA där många länder i världen inspirerades av den amerikanska regleringen och 
lagstiftningen inom revision. I princip kan regleringar inom revision i USA och Storbritannien 
sägas vara inspirationskälla till dagens revision i sin form vilken är reglerad av olika organ 
samt lagstiftningen i olika länder60. 
 
I Sverige utsågs behovet av revision redan under 1600-talet då olika bolagsmän anlitade 
revisorer för att granska deras ekonomiska rapporter. Dagens auktoriserade revisorer i Sverige 
kom i och med införandet av aktiebolagslagen 1895 vilken innehöll bestämmelser om 
revisionsplikt. De första auktoriserade revisorerna i Sverige med auktorisation från svenska 
organ var 1912. Drygt 10 år efter bildades en svensk förening för revisorer och antalet 
auktoriserade revisorer har ökat sedan dess61. 
 

3.2 Lagar, regler och praxis 

3.2.1 Revisionsreglering I Sverige 
Revision regleras i Sverige enligt revisionslagen för olika bolagsformer vilka är skyldiga att 
upprätta bokslut enligt bokföringslagen. Dessutom reglerar lagstiftningen revision i andra 
bolagsformer i respektive lag som reglerar den typen av organisation. Revisionslagen ger i 
stora drag ramar om revision i Sverige och inom dessa ramar ska revisionen utföras enligt god 
revisionssed. I revisionslagens 5 kap. anger lagen att revisorn ska granska företagets 
årsredovisning, bokföring samt förvaltningsarbete. Denna granskning ska vara så omfattande 
som god revisionssed kräver. Samma föreskrifter finns i de olika lagarna vilka reglerar andra 
företagsformer såsom, ABL och EFL. 
 
Lagarna kompletteras enligt begreppet god revisionssed med andra praxis som tillsammans 
med lagens ramar utgör god revisionssed i Sverige. Det organ som är direkt ansvarigt för 
utveckling av god revisionssed i Sverige är revisionsnämnden. Den standard som revisions-
nämnden utvecklar bygger huvudsakligen på den internationella revisionsstandarden (ISA). 
Standarden utvecklas av ”International Federation of Accountants” (IFAC) och dess organ 
”International Auditing and Assurance Standards Board” (IAASB). Detta organ erbjuder 
omfattande regler som tillsammans utgör ett regelverk för internationell revision. Olika länder 
använder sig av regelverket vilket förutom praktisk standard även innehåller olika etiska 
regler för revision. IAASB har som mål att utveckla regelverket för att bli världens främsta 
standard för revision och som resultat införa en mer enhetlig standard för revision över hela 
världen. EU har under senare tid efter omfattande studier som mål att alla länder inom EU till 
och med 2007 ska använda sig av ISA som standard för revision inom hela EU.  
 
Redan nu kan man se att många länder utvecklar sina revisionsregler för att anpassas till den 
internationella standarden. I Sverige har man kommit långt vad gäller denna anpassning. 
Sedan 2003 ersätts den svenska revisionsprocessen vilken dominerade sedan 1991 av den 
internationella. Viktiga anpassningar har även gjorts för att anpassa ISA till de svenska 

                                                 
60 O’Regan, 2005, s 3. 
61 FAR Komplett, 2006, Interupplaga. 

 32



förhållandena och där det saknades reglering från ISA speciellt de tillägg som gäller vid 
gransknings av förvaltningsarbetet62. 
 

3.2.2 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen består av olika aktiviteter som vi redogör för i följande avsnitt. Avsnittet 
inleds med teorier om revisionspostulat. Därefter definierar vi vilken roll och ansvar revisorn 
har gentemot revisionsanvändare. Fortsättningsvis redogör vi för revisionsprocessens olika 
delar och vad detta innebär i revisorns arbete.  
 
Revisionspostulat 
Det finns teorier bakom revision på samma sätt som alla andra områden inom redovisning och 
samhällsvetenskapen. Av dessa teorier kan åtas ett postulat som utgör en viktig del av 
revisionsteorier och utformar revisionsprocessen hämtas från Mautz och Sharaf (1961)63. Det 
finns teorier bakom revision på samma sätt som alla andra områden inom redovisning och 
samhällsvetenskapen. Av dessa teorier kan åtas ett postulat som utgör en viktig del av 
revisionsteorier och utformar revisionsprocessen hämtas från Mautz och Sharaf (1961)64.  
 

• Att det går att verifiera årsredovisningen och andra finansiella rapporter. 
 

• Det finns inte några intressekonflikter mellan revisorn och företagsledningen.  
 

• Som utgångsläge för revisorn innehåller årsredovisningar och rapporterna som 
ingår i själva revisionsprocessen inga oegentligheter eller oavsiktliga fel. 

 
• Ett fungerande system för intern kontroll eliminerar sannolikheten för 

egentligheter i årsredovisningen. 
 

• Tillämpning av god redovisningssed kontinuerligt ger en rättvisande bild av 
företagets finansiella position och resultat. 

 
• Detta som ansågs vara sant om företaget tidigare år anses vara så i framtiden om 

det inte finns bevis för motsatsen. 
 

• Att revisorn agerar som revisor i sitt arbete i att granska ett bolag för att uttrycka 
en oberoende åsikt med detta. 

 
• Den status som revisionsyrket har gör att revisorn agerar på det sätt som medför 

likvärdiga professionella plikter vilket yrket kräver. 
 

Denna teori utgör fortfarande en stor del av grunder för revision och revisionsteorier trots att 
några begrepp har förändrats under tiden eller har fått en ny innebörd.  Med utgångspunkt från 
de tidigare nämnda postulaten kan man förstå uppbyggnaden av själva revisionsprocessen.  
 
Revisorns roll och ansvarsfördelning 
För att kunna förstå revisionsprocessen är det viktigt att definiera den roll och uppgift som 
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revisorn har. Lagstiftningen anger ansvarsfördelning mellan styrelsen och revisorer som utgör 
basen för den sistnämndes arbete. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen ansvara för 
tillfredställande kontroll över företagets bokföring och skötseln av finansiella resurser som 
företaget har för sin verksamhet. Däremot ansvarar VD:n för den löpande skötseln av 
företaget och dess bokföring enligt skrifter från styrelsen. Hela ansvaret däremot ligger på 
styrelsen om VD:n saknas. Revisorns roll kan sammanfattas i att kontrollera om styrelsen och 
VD:n har skött sitt ansvar. Detta ska ske genom att revisorn kontrollerar om regler och god 
redovisningssed är uppfyllda i bokföringen och årsredovisningen. Detta innebär att revisorn 
ska undersöka och granska företagets årsredovisning och att all information som presenteras 
däri stämmer överrens med de lagar och god redovisningssed som utgör regelverk för 
redovisningen i Sverige. Innehållet i årsredovisningen och räkenskaperna betraktas av 
revisorn som påståenden från företagsledningen. Revisorns uppgift är att samla in och bedöma 
bevis som bestyrker eller eliminerar dessa påståenden och om de är i enlighet med god 
redovisningssed samt undersöka om de ger en rättvis bild av företagets finansiella position. 
Dessutom ingår i revisorns arbete att granska styrelsen och dess arbete under räkenskapsåret 
och kontrollera att de krav som ställs på styrelsen enlig lagen är uppfyllda. 
 

3.2.3 Revisionsprocessen och dess innehåll 
Planering 
Planeringsstadiet är det inledande stadiet i revisionsprocessen. I detta stadium har revisorn 
som plikt att bestämma två huvudsakliga aspekter, risk och väsentlighet. Detta betyder att 
revisorn ska undersöka vilka områden som hyser stor risk och behöver större fokus under 
revisionsprocessen. Dessutom ska revisorn ge intervall i vilket definieras vad som ska 
uppfattas som väsentliga fel. Detta ska sedan utgöra kriterier för bedömningen i 
granskningsarbetet. Enligt FAR anses ett fel i årsredovisningen som väsentligt om det är av 
sådan omfattning eller art att det kan påverka intressenternas ställningstagande om de kände 
till det. Kriterierna för bedömningen av väsentlighet kan sättas som beloppsgräns eller andra 
kriterier enligt revisorns bedömning. Revisorn ska sedan bestämma riskområden där det kan 
uppstå väsentliga fel. 
 
Väsentlighet i årsredovisningen och förvaltningsarbete 
Väsentlighet bestäms av revisorn redan under planeringsstadiet. Detta i syfte att redan då 
bestämma vilka områden som kan innehålla större risk för väsentliga fel än andra och som 
därmed behöver granskningsinsatser. Väsentlighet är helt beroende på företaget och dess 
situation. Stora bolag kan ha andra bedömningskriterier än små bolag. Huvudprincipen är att 
vad som uppfattas väsentligt kan påverka bilden av årsredovisningen och påverka som resultat 
intressenternas beslutsfattande. Vikten av väsentlighetsbedömning ligger i att ge fokus på 
områden vilka inhyser störst risk och att inrikta granskningen åt att granska viktiga saker och 
inte små oväsentliga områden65.  
 
Väsentlighet i förvaltningsarbetet däremot bestäms på ett annat sätt då väsentlighetstalet om 
detta bedöms huruvida ett visst belopp är lägre än i årsredovisningen. Detta ska innefatta som 
tidigare nämnts att detta beror på omständigheterna kring felet och dess storlek och om dessa 
påverkar ställningstagandet hos intressenterna66.     
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Revisionsrisk 
I varje revisionsuppdrag kan risk uppstå att revisorn gör felaktiga bedömningar och som följd 
gör felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen. Revisionsrisken påverkas av tre typer av risker, 
Inneboenderisk, kontrollrisk och upptäcktsrisk.  
 

• Inneboenderisk: risken kan uppstå i redovisningen i själva bolaget. Detta kan ske på 
grund av komplexa och invecklade förhållanden i företagets verksamhet eller som 
resultat av svårvärderade tillgångar på grund av speciella drag. Risken kan även uppstå 
på grund av typen av verksamhet som kan vara beroende av efterfrågan på dess 
produkter vilket i sin tur kan påverka värdering av tillgångar. Ett annat exempel på 
detta kan vara brister i styrelsen och dess ansvar. Denna risk blir även högre med 
komplexiteten av transaktionerna, speciellt ej återkommande transaktioner som 
försäljning av tillgångar eller till och med delar av verksamheten. Denna risk uppfattas 
däremot som låg för rutinarmade transaktioner där risken för felaktiga bedömningar är 
minimal. 

• Kontrollrisk: innebär att väsentliga fel inte upptäcks och upprättas genom företagets 
interna kontrollsystem67.  Detta kan uppstå som resultat av t ex fel i attestering av 
faktureringsprocessen och hur detta utförs i bolaget. Risken påverkas av företags-
ledningskompetens samt hur kontrollsystemet är utformat. Risken minimeras med hög 
ledningskompetens och integritet68.  

• Upptäcktsrisk: föreligger då risken finns att revisorn missar väsentliga fel i 
redovisningen under granskningsarbetet69.   

 
Inneboende och kontrollrisk ska bedömas samtidigt i planeringsstadiet. Höga risker kräver att 
revisorns granskning ska vara mer omfattande av redovisningen och systemet. Detta eftersom 
sannolikheten för väsentliga fel ökar parallellt med ökade risker. Däremot är upptäcktsrisken 
beroende av revisorn och granskningsinsatsernas omfattning70. 
 
Det finnas även andra typer av risker som uppstår under och efter revisionsuppdraget. Ett 
exempel på detta är klientrisk och affärsrisk. Klientrisk innebär att klienten försöker ställa 
revisorn till ansvar trots att revisionen har utförts enligt god revisionssed. Denna risk uppstår 
om företaget befinner sig i obestånd eller vid verksamhetsöverlåtelse eller om företaget visar 
stor tendens till att ta högre risker71. Affärsrisk däremot är ett namn för olika typer av risker i 
företaget. Riskerna utgörs av operationella risker, rapporteringsrisker, risker för företagets 
fortlevnad samt hur företaget hanterar risk och risk management. Operationella risker är risker 
att företaget inte uppnår sina uppställda operationella mål som ett resultat av ineffektivitet i 
verksamheten eller förändrade omständigheter i företagets yttre miljö. Rapporteringsrisker 
utgörs av att informationen som rapporterats av företaget inte ger en rättvis bild av företaget 
och att informationen inte är tillförlitlig enligt lagen och god redovisningssed. Även företagets 
efterlevnad till de lagar och regler i sin omgivning kan utgöra en risk som revisorn måste 
uppmärksamma. En annan viktig aspekt utgörs av hur företaget hanterar risker i företaget och 
ledningens insatser i risk management72.  
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Informationsinsamling och analys  
Planeringsfasen syftar till att bedöma de ovan nämnda risker samt identifiera vilka områden 
som utgör störst risk och behöver ytterligare granskning73. Områden med risk kan vara 
affärsområde kring en produkt, IT-system, faktureringsprocessen osv. Identifiering av 
områdena kräver att revisorn känner till företaget väl samt dess verksamhet. Planeringsfasen 
inleds därför med informationssamling om företaget och dess olika affärsområden och 
verksamhet. Även företagets produkter, kunder, marknader, konkurrenter, rapporterings-
system, rutiner och interna processer är viktiga att undersöka och förstå för att få förståelse för 
vilka områden som kan tänkas ha störst risk och därför behöver närmare granskning74.  
Syftet med informationssamling är att revisorn ska få förståelse för företagets unika situation. 
Genom att analysera informationen gör revisorn bedömningar om väsentlighet och risker i 
företaget. Detta har stor betydelse för kvaliteten på revisionen och utgör ett underlag för 
planering av granskningsarbetet samt dess inriktning och omfattning75    
 
Övergripande revisionsplan  
Planeringsstadiet avslutas med upprättandet av en övergripande revisionsplan och ett 
granskningsprogram. Denna plan ska dokumenteras efter informationsinsamling och analys 
av riskerna och dess bedömning enligt väsentlighetskriterierna som har bestämts under 
planeringen. Här ska det även bestämmas vilka delar som ska granskas, tillvägagångssätt och 
till vilken omfattning samt tidsplanen för granskningen. I denna plan ska det ingå76: 
 

• Kunskap om verksamheten 
• Förståelse för företagets redovisningssystem och interna förhållanden och kontroll 
• Väsentlighetskriterierna och riskbedömning 
• Hur omfattande granskningsinsatserna är samt dess karaktär och tidsplan 
• Ledningen och koordinering i verksamheten och dess övervakning och kontroll  

 
Granskning 
Efter den inledande fasen av informationsinsamling och analys ska ett granskningsprogram 
bestämmas. Detta bygger huvudsakligen på den övergripande revisionsplanen. Granskningen 
kan delas i två delar, dels granskning av företagets årsredovisning och även granskning av 
förvaltningsarbete under räkenskapsåret. Viktigt att påpeka är att det sistnämnda är unikt i 
Sverige, det förekommer dock inte sådana krav på granskning av förvaltningsarbete enligt 
internationell revisionsstandard utan detta krav har justerats till svenska förhållanden eftersom 
denna granskning krävs av svensk lag.  
 
Granskning av årsredovisning  
Det huvudsakliga syftet med granskningen är att ge underlag för bedömning om 
årsredovisningen och dess innehåll ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. 
I denna granskning ska det ingå77: 
 

• att resultaträkningen och dess tilläggsinformation i noterna ger en rättvisande bild av 
företagets resultat för perioden 

• att balansräkningens redovisade tillgångar och skulder existerar och ägs av bolaget 
enligt lagar och bestämmelser och att de är riktigt värderade 
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• att på balansdagen alla tillgångar och skulder finns med i balansräkningen  
• att uppgifterna i balans- och resultaträkningen stämmer överens med företagets 

räkenskaper 
• att den ekonomiska informationen i årsredovisningens olika delar inklusive balans- 

och resultaträkning, kassaflödesanalys och olika tilläggsinformation ger en rättvisande 
bild av företagets ekonomiska ställning och resultat 

• att förvaltningsberättelsen och dess innehåll stämmer överens med lagens och god 
redovisningsseds krav. Att all information i årsredovisningen stämmer överens med 
revisorns kännedom till företaget. 

 
Granskningsmetoder  
Med utgångspunkt från granskningssyftet ska revisorn bestämma vilken metod som ska 
användas för att granska de områden vilka bedöms ha större risk för väsentliga fel. Revisorn 
kan välja mellan två metoder, kontroll- eller substansgranskningen. 
 
Kontrollgranskning Syftar till att revisorn huvudsakligen ska utgå från företagets interna 
kontroll i sin granskning och gör en bedömning av att den interna kontrollen fungerar bra i 
företaget. Den preliminära bedömningen som revisorn har åtagit sig redan i planeringsfasen är 
en viktig del för bedömning men inte tillräcklig för att granska årsredovisningen. Interna 
kontrollen och att denna fungerar bra måste bedömas genom djupare undersökning av dess 
processer och åtgärder. För att säkra kvaliteten ska revisorn iaktta källorna till informationen 
och försöker i allt större utsträckning stödja sin bedömning med hjälp av dokumenterade data 
och verifikationer. Förhållandet här är att desto bättre fungerande internkontroll i företaget 
desto högre kvalitet på redovisningen och mindre behov av substansgranskning78.  
 
Till skillnad från kontrollgranskning utgår substansgranskningen från att undersöka olika 
poster och transaktionerna som ledde till dessa poster. Granskningen följer posterna bakåt och 
kontrollerar om transaktionerna är rätt redovisade och att de är verifierbara. Detta kan även 
göras redan i planeringsstadiet genom så kallad analytisk granskning. I denna typ av 
granskning undersöker revisorn årsredovisningen genom t ex jämförelse av olika nyckeltal 
eller genom att undersöka trender i olika poster och transaktioner. Ett exempel på 
substansgranskning kan vara att stämma av olika poster och dess transaktioner mot 
verifikationer som erhållits från kunder eller att stämma av olika poster genom att erhålla 
extern information från företagets kunder eller leverantörer. Transaktionerna och belopp som 
sätter gränsen för granskningen kan väljas systematiskt genom att granska en post av ett antal 
poster. Exempel på detta kan vara att granska var tionde post. Alternativt kan detta göras 
subjektivt genom att granska stora och ovanliga poster. I de här två fallen handlar det om ett 
begränsat antal poster och transaktioner. Slumpmässigt urval genom statistiska metoder 
lämpar sig bättre när det är frågan om ett stort antal poster79.  
 
Det är ovanligt att använda en metod i granskningen utan den andra. Vanligtvis används båda 
metoderna under granskningsarbetet. Förhållandet är att en bedömning av bra och fungerande 
internkontrollsystem kan minska omfattningen av substansgranskningen. Däremot ökar 
omfattningen av substansgranskningen om det interna kontrollsystemet visade svagheter och 
inkonsekvens under året.  
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Revisionsbeviset 
En annan viktig aspekt att beakta vid granskningen är värdet på revisionsbeviset och 
verifikationer som revisorn får under arbetet för att styrka informationen under gransknings-
arbetet. I detta sammanhang ger FAR riktlinjer att beakta vid bedömning av revisionsbevisets 
värde80:  
 

• Beviset vilket erhållits från externa källor (exempelvis kunder och leverantörer) 
har högre värde än information erhållen inom företaget  

• God internkontroll ger högre värde till uppgifter erhållna från företaget. 
• Egna iakttagelser har högre värde än information erhållen från andra personer. 
• Skriftliga uppgifter uppfattas har högre värde än muntliga. 
• Uppgifter från olika källor som stämmer överens är av högre värde än uppgifter 

erhållna från en enskild person.  
 
Räkenskapspåståendena och revisionsmål 
Revisionsstandarder (RS) definierar teoretiskt vilka delmål som ska ingå i revisionsmålet eller 
så kallade räkenskapspåståendena. Dessa delmål utgör tillsammans de omständigheter som 
måste råda för att en viss post ska anses rätt redovisad i årsredovisningen81.  
 
Existens: tyder på att en tillgång eller en skuld är verklig och existerar hos företaget vid ett 
specifikt datum. Även affärshändelserna är verkliga och har ägt rum under räkenskapsåret. 
Detta ska bestyrkas genom verifikationer och olika revisionsbevis som diskuterats tidigare.  
 
Rättighet och förpliktelser: detta delmål innebär granskning av de redovisade tillgångarna och 
skulder och att de hänför sig till företaget vid en viss tidpunkt.  
 
Inträffande: detta innebär att en ekonomisk händelse verkligen har ägt rum samt att den 
hänför sig till företaget under den redovisade perioden.   
 
Fullständighet: Innebär att alla affärshändelser har tagits med i årsredovisningen och har 
redovisats på rätt sätt enligt god redovisningssed och till rätt belopp. Detta betyder att 
ledningens påstående om att alla inköp av varor och tjänster samt alla lån som skett under 
perioden är redovisade och finns med i årsredovisningen.    
 
Värdering: innebär att alla tillgångar, skulder, intäkter och kostnader har tagits med i 
årsredovisningen och till dess rättvisande bild enligt vad som krävs av god redovisningssed. 
Ett exempel på detta är att företagsledningen hävdar att tillgångarna har tagits med till dess 
anskaffningsvärde och att dessa systematiskt skrivs av mot resultatet för respektive period.     
 
Mätning: innebär att alla ekonomiska händelser är redovisade till rätt belopp och att de är 
redovisade i den perioden då de inträffade.  
 
Presentation och upplysning: att alla tillgångar och skulder, intäkter och kostnader är rätt 
redovisade och presenterade i årsredovisningens olika delar och under rätt rubriker. Även 
tillhörande tilläggsinformation samt noter finns med korrekt uppställda i årsredovisningen.  
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Förvaltning: delmålet är specifikt för Sverige eftersom detta krävs enligt lag. Detta innebär att 
förvaltningen har utfört de uppgifter som krävs på ett sätt som överensstämmer med lagen och 
bolagsordning och att inga försummelser har skett under perioden.  
 
Alla granskningsmål ska huvudsakligen utgå från de här delmålen i syfte att granska att 
ledningspåståendena angående räkenskaperna för perioden överensstämmer med lagen och 
god redovisningssed. Delmålen är utformade till att hitta bevis vilka bekräftar påståendena82.   
 
Granskning av förvaltningen  
Kravet på förvaltningsgranskning är speciellt i Sverige och delvis i Norden. Det ställs inte 
samma krav på sådana åtgärder under revisionsutförandet i andra länder. Kravet på 
granskningen framgår av ABL 10 kap. 3 § där det ingår i revisorns uppgift att denne ska 
granska årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs 
förvaltning av företaget under räkenskapsåret.  
 
RS definierar förvaltningsgransknings syfte med att skaffa revisionsbevis för att bedöma 
huruvida det föreligger försummelser eller åtgärder åtagna av styrelsens ledamöter eller VD 
som kan innebära ersättningsskyldighet gentemot företaget. Bedömningen ska även innefatta 
bokföring i företaget och att denna bokföring är fullgjord på rätt sätt samt om det förkommer 
förseelser i tillämpning av lagar och bestämmelser samt bolagsordning.  
 
För att utföra detta samlar revisorn revisionsbevis för bedömning. Detta sker genom 
styrelseprotokoll, budget, delårsrapporter och annat material som anses värdefullt samt 
bedömning av företagets organisation och rutiner. Bedömningen ska även innefatta att 
verksamheten styrs i enlighet med lagen och bolagsordning83. 
 
Rapportering  
Slutstadiet i revisionsprocessen är rapportering. Detta innebär att revision gör ett uttalande om 
årsredovisningen och förvaltningsarbetet under räkenskapsåret i form av en revisions-
berättelse. Även under arbetsgång ska olika slags rapporter till styrelse, VD och ekonomichef 
lämnas om det finns anledning till detta. Rapporterna kan i dessa fall innehålla kritiska 
synpunkter angående specifika problem i redovisningen eller i företagets interna kontroll. 
Dessa kan även innehålla förslag på åtgärder och förbättringar. Rapporterna behöver i regel 
inte nämnas till aktieägarna och allmänheten i revisionsberättelsen om de inte innehåller så 
pass väsentliga fel vilka inte kan åtgärdas i tid eller innebär att årsredovisningen innehåller 
oegentligheter som gör att den ger en missvisande bild av företagets ekonomiska ställning och 
resultat84.  
 
Den enda offentliga rapporten som når allmänheten är revisionsberättelsen. Denna ska 
innehålla tydligt uttalande om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen. Berättelsen ska även innehålla uttalanden om85: 
 

• Fastställandet av balans- och resultaträkning. 
• Disponering av vinsten eller förlusten under året i enlighet med förvaltningsförslag. 
• Beviljandet av ansvarsfrihet till verkställande direktör och styrelse. 

                                                 
82 FAR Komplett, 2006, Internetupplaga. 
83 Eklöv, 1998, s 31. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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Utformningen av revisionsberättelsen följer RS 709, som är en standardutformning för ren 
revisionsberättelse. I de fall som ger upphov till avvikelse från standarden ska detta anges 
tydligt samt att detta tillstyrks för att underlätta för läsaren att notera avvikelserna86. 
 
Dokumentation 
Dokumentation är en mycket viktig del i varje delmoment av revisionsprocessen. Revisorn 
har enligt lagen och god revisionssed skyldighet att dokumentera revisionsuppdragets alla 
moment. I dokumentation ska revisorn ange sina iakttagelser, informationen om företaget, 
övergripande revisionsplan samt revisorns bedömning av risker i företaget. Granskningen av 
alla delar, vad revisorn har granskat, tillvägagångssätt och till vilken omfattning ska även 
dokumenteras tillsammans med revisorns bedömningar. Vikten av denna del är att ge 
möjligheter till att verifiera revisorns uttalande och grunderna för revisorns bedömning. Detta 
kan även användas som underlag för att bedöma revisionskvalitet samt huruvida denna följer 
god revisionssed vid eventuell granskning av revisorns arbete av FAR eller revisors-
nämnden87.  Messier et al. har framställt en modell om hur revisionsprocessen ser ut utifrån 
dess olika beståndsdelar88: 
 

Revisionsprocessen 

Figur 6: Major Phases of an Audit (Källa: översättning av Messier et al. 2003, s 167). 

                                                 
86 Eklöv, 1998, s 31. 
87 FAR Komplett, 2006, Internetupplaga. 
88 Messier et al., 2003, s 167. 
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3.2.4 Revisorns oberoende 
EU-kommissionens rekommendation från 2002 lyder enligt följande: 
 
”Att revisorer som utför lagstadgad revision har en oberoende ställning är av grundläggande 
betydelse för allmänhetens förtroende för revisionsberättelsens tillförlitlighet.”  
 
Kommissionen anser vidare att revisorernas oberoende ger trovärdighet åt den finansiella 
informationen som företagen offentliggör och därmed är av stort värde för investerare, 
fordringsägare och andra som har intressen i EU:s företag89. Enligt kommissionen är 
oberoendet därmed det viktigaste medlet för revisorskåren för att visa allmänheten och 
tillsynsmyndigheterna att revisorn samt revisionsföretagen utför sina uppgifter enligt 
fastställda etiska principer såsom integritet och objektivitet. Att säkerställa oberoendet har 
dock sitt pris: 
 

”Fördelarna med att skydda revisorers oberoende är att det skapar effektivitet samt 
andra positiva effekter som i sista hand bidrar till den allmänna effektiviteten på 
kapitalmarknaderna. Att upprätthålla revisorers oberoende skapar å andra sidan en rad 
extra kostnader som måste bäras av olika parter. Dessa innefattar kostnader för 
utveckling, upprätthållande och genomförande av åtgärder för att skydda oberoendet90.” 

 
Kommissionen menar att oberoendet har ett grundläggande betydelse för att 
kapitalmarknadens tillförlit på revisionen upprätthållas. Samtidigt är kommissionen medveten 
om nyttofunktionen i revision:  
 

”… när medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna försöker ålägga revisorerna en viss 
skyddsåtgärd, bör de beakta de förväntade kostnaderna och fördelarna under olika 
omständigheter. Till exempel kan en viss skyddsåtgärd medföra stora fördelar för 
allmänheten till en blygsam kostnad när den tillämpas på revision av företag av allmänt 
intresse. Men om den tillämpas på revision av ett litet bolag som är av relativt litet 
allmänt intresse, kan samma skyddsåtgärd resultera i kostnader som är 
oproportionerliga i förhållande till de fördelar som den medför för användarna av 
bolagets redovisning.” 

 
FAR anser att allmänhetens kunskap om de etiska krav som gäller för revisorer är en 
förutsättning för att allmänheten skall kunna lita på att lagstadgad revision utförs i allmän-
hetens intresse, att de granskade redovisningarna är tillförlitliga och att revisorskåren förmår 
att spela sin tillbörliga roll i revisionsprocessen91. FAR beskriver vidare att detta innefattar 
även kunskaper om hur sådana krav på revision kan uppfyllas. 
 

3.2.5 Analysmodellen 
Enligt 21 § revisorslagen ska revisorn för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det 
finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans/hennes opartiskhet eller själv-
ständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Prövningen ska ske i alla revisions- 
och granskningsuppdrag som omfattas av definitionen revisionsverksamhet. Revisorn ska 
använda modellen som ett verktyg för att analysera olika hot som kan rubba hans/hennes 

                                                 
89 EU-kommissionens rekommendation, 2002, s 4. 
90 EU-kommissionens rekommendation, 2002, s 5. 
91 FAR Komplett, 2006, Internetupplaga. 
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oberoende Det är inte ett måste att förtroendet faktiskt rubbas utan det räcker med att det finns 
misstankar om att förtroendet kan rubbas, dvs. det synbara. Om hot uppstår ska revisorn 
antingen vidta motåtgärder eller avsäga sig uppdraget. Arbetet med analys-modellen kan delas 
upp i tre steg: 
 

1.  Analysera om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet och självständighet. 

 
2. Vidta motåtgärder så att det inte längre finns anledning att ifrågasätta 

oberoendet. 
 

3. Dokumentera analysen av steg 1 och 2 (SRS, 2002). 
 

FAR beskriver de olika hoten mot revisorns oberoende som att revisorn skall avböja 
eller avsäga sig uppdraget om revisorn eller någon annan i revisionsteamet har92:  

 
• Ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet    

(egenintressehot).  
 

• Har lämnat råd i en fråga som innefattas av revisionsuppdraget 
(självgranskningshot). 
 

• Uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 
någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet (partställningshot).  
 

• Har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i 
dennes ledning (vänskapshot). 
 

• Utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag 
(skrämselhot).    

 
Modellen skall användas som en vägledning vid utvärdering av oberoendet. I figuren nedan 
presenterar vi analysmodellen samt hur revisorn skall gå tillväga för att utvärdera sitt 
oberoende. 
   

                                                 
92 FARs Samlingsvolym, 2006, Del 2, s 234. 
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Analysmodellen 

Figur 7: Analysmodellen (Källa: FAR, 2006, s 235). 

 43

Nytt uppdrag/nya 
omständigheter i befintligt 

uppdrag (1)

Revisionsföretaget/
revisionsgruppen (2)

Typ av uppdrag

Revisionsverksamhet (3) Konsultverksamhet (4)

Föreligger det jäv enligt särskilda 
jävsregler, t ex 10 kap. 16 § ABL (7)

Underrätta 
ansvarig 

revisor (6)

Finns det någon 
beröringspunkt med ett 
revisionsuppdrag (5)

Acceptera/
behåll 

Föreligger det något hot mot 
revisorns opartiskhet eller 
självständighet? (8)
- Egenintresse 
- Självgranskning
- Partsställning
- Vänskap
- Skrämsel
- Annat hot

Föreligger det särskilda 
omständigheter eller möjligheter till 

motåtgärder (10)

Avböj/avgå (11) Dokumentera 
(12)

Acceptera/
behåll (9) (11)

Ja

N
ej

Ja

N
ej

Ja

Nej

Ja
N

ej Vid 
avgång



3.3 Kvalitet och tjänstekvalitet 

3.3.1 Definitioner 
Definition av kvalitet har genom tiden utvecklats och haft olika tolkningar som är beroende på 
vilken innebörd begreppet innefattar. Dock finns allmänna definitioner som i stort sätt bygger 
på kvalitetsförhållande till användarna av tjänster eller produkter. En allmängiltig definition i 
dessa sammanhang kan hämtas från ISO 9004-293: 
 

Kvalitet är alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess 
förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov.  

 
En annan definition som här hämtats från Bergman och Klefsjö94 betonar också 
kundens tillfredställande som bas för bedömning av kvalitet. 
 

Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, eller helst 
överträffa kundens behov och förväntningar. 

 
Andra definitioner har sett på kvalitet som en produkt som är lämplig för användning. 
En annan definition ansåg att kvalitet kan mätas genom negativ påverkan av bristen på 
denna, vilket är samhällets totala förluster som orsakas av en produkt efter att denna har 
levererats95.  
 
Av kvalitetens definitioner över åren har olika grupperingar gjorts som klassificerar 
denna i olika kategorier beroende på definitionerna96: 
 

• Kvalitet som inneboende egenskaper: Handlar om hur kunderna uppfattar 
kvalitet. Bedömningen i detta fall är baserad på kundens erfarenhet och 
upplevelser inte bara från själva produkten utan även tidigare erfarenheter i 
allmänhet. 

• Kvalitet anses i denna grupp som resultat av egenskaper från själva produkten 
som går att mäta då kunden kan se dess kvalitet. Ett bra exempel på detta kan 
vara att mäta tjänster som följer med att köpa en produkt eller leveranstiden osv. 

• En annan gruppering av definitionerna anser kvaliteten som upplevelse hos 
kunden. Nämligen graden av kundens tillfredställelse av att använda produkten. 
Här mäts kvaliteten i termer av upplevelser som att köpa ett varumärkes produkt 
men inte nödvändigtvis egenskaper i själva produkten. 

• Kvaliteten har också diskuterats om kvalitet på produkten som tillverknings-
baserade egenskaper. I detta fall anses kvaliteten vara hög eller låg i själva 
tillverkningsprocessen där produktens egenskaper mäts i förhållande till 
standard i själva produktionsprocessen. 

• En sista gruppering jämför en produkts kvalitet i förhållande till priset som 
kunden har betalt för produkten. Detta beror på kunden och dennes krav på 
kvalitet och tjänster och handlar om kundens bedömning och behov. 

 

                                                 
93 ISO (1995). Internetupplaga. 
94 Eklöv, 1998, s 79. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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3.3.2 Kvalitetsdimensioner 
Eklöv har tagit fram tio dimensioner som kvaliteten bygger på97:   
 

• Fysiska företeelser: innefattar de fysiska bevisen att produkten eller tjänsten 
existerar. Detta kan ha form av personal och framträdande. 

• Pålitlighet: hur tjänsten utförs och konsekvens i utförande med samma 
kvalitetsnivå. 

• Konstruktiv reaktion: denna dimension avser villighet hos leverantören att 
utföra tjänsten inom tidsramen samt i rätt tid då tjänsten behovs.  

• Kompetens: tjänsten ska utföras med kunskap och kompetens vilket är 
nödvändigt för kvaliteten. 

• Trevligt uppträdande: handlar om kundens bemötande av de av leverantören 
avsedda för att utför tjänsten.  

• Trovärdighet: hur pålitlig är leverantören och trovärdig gentemot kunden. 
• Trygghet: att kunden känner sig trygg mot risker och fara. 
• Tillgänglighet: hur tillgänglig är leverantören till kunden. Detta kan 

exemplifieras med kundtjänst och att det är lätt att få kontakt med leverantören 
av tjänsten.  

• Förmåga att kommunicera: avser leverantörens förmåga att kommunicera med 
kunden angående tjänsten på ett lätt och enkelt sätt så att kunden förstår.  

• Att förstå kunden. En annan viktig aspekt i kvaliteten är att förstå kundens 
problem och behov. 

 

3.3.3 Vad är en tjänst? 
Den tidigare modellen satte stora riktlinjer för en allmän modell för att förstå kvalitet och 
dess källor. Detta kan ses som en interaktion mellan dels faktorer i själva processen och dels 
upplevelser hos kunden. Dock måste modellen enligt Gummesson anpassas till det enskilda 
fallet. I de kommande avsnitten kommer vi att diskutera aspekter som skiljer varor från 
tjänster och även identifiera revision som en tjänst eller vara. Detta i syfte att tillämpa 
modellen i revisionsspecifika fall.     
 
De flesta forskare är eniga om att det är svårt att definiera tjänsterna. Detta beror på den 
komplexitet begreppet innebär. Däremot har innebörden av de flesta definitionerna lagts fram 
på tjänsteegenskaper. Tjänster handlar om interaktion mellan människor, leverantör och 
kund. En annan aspekt är att tjänster är en sekvens av aktiviteter eller en process som syftar 
till att skapa värde till kunden. Tjänster är dessutom immateriella dvs. har ingen fysisk form 
som kan beröras. Tjänsterna konsumeras helt eller delvis under produktionen98.  
 
En vanlig syn på tjänster är dess koppling till produkter som en del av ett erbjudande till 
kunden för att skapa mervärde99. Detta kan dock inte uppfattas av oss som hela sanningen 
eftersom det är många tjänster som utförs separat från fysiska produkter trots dess koppling i 
vissa fall som andrahandstjänster som vissa företag utför på andras fysiska produkter.  
 

                                                 
97 Eklöv, 1998, s 82. 
98 Gummesson, 1993, I  Edvardsson & Larsson,  2004, s 29. 
99  Edvardsson & Larsson, 2004, s 29. 
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Tjänster kan anses som en kedja av aktiviteter vilka bildar en process genom interaktionen 
mellan kunder och leverantörer i syfte att uppnå vissa resultat100. Tjänster kan också 
definieras genom att jämföra dessa med varor och fysiska produkter. I detta fall har tjänster i 
jämförelse med varor följande egenskaper101: 
 

• Ogripbarhet: Tjänster har ingen materiell form som varor. 
• Icke standardiserade produkter. Tjänster går inte att standardisera. 
• Produktion och konsumtion sker samtidigt eller nästan samtidigt.    
• Tjänsterna går inte att lagra som varor.   

 
Andra forskare har även identifierat skillnader såsom att tjänsterna inte går att ägas, säljas 
vidare eller demonstreras innan köpet. För kunden går det inte heller att utvärdera kvaliteten 
på tjänsten innan denna har utförts102. Trots detta är kopplingen mellan tjänster och varor stor 
och i vissa fall går det inte att skilja mellan dessa. Därför talar man om kunderbjudande och 
vad detta innehåller i form av tjänster och varor.  
 

3.3.4 Tjänsteproduktionen 
För att förstå kvaliteten i tjänster måste vi förstå hur tjänster produceras och vilka faktorer 
som kan påverka utförandet av tjänster. Gummesson103 sätter kunden i mitten som är centret 
för utförandet av tjänsten. Kunden interagerar i detta fall med kontaktpersoner hos 
leverantören som levererar tjänsten till kunden. I revisionsuppdraget kan detta tolkas genom 
de möten mellan revisorerna och företaget som är kunden. I dessa möten sker interaktion 
vilket igenom erhålls information om företaget som är nödvändig för att utföra revisionen. 
Processen uteslutas inte här utan denna kan påverkas av olika roller vilka kan ha direkt eller 
indirekt påverkan på tjänsteleveransen och dess kvalitet. Kunden i fråga påverkas av andra 
kunder som efterfrågar tjänsten. Detta kan påverka genom t ex belastning på personalen och 
tidsbrist kan uppfattas som sådana i revisionen, det kan även återspeglas i priset på tjänsten. 
En annan roll som har direkt påverkan på tjänsten är systemet för tjänsten och hur detta kan 
uppfattas av kunderna. Till dess kategori kan revision anses som ett svårbegripligt system för 
allmänheten som utgör användare av denna tjänst. Enligt Gummesson ska systemet utformas 
på ett sätt som kunden accepterar och utgör en viktig roll för att attrahera kunden genom t ex 
att göra det tillgängligt för kunden att förstå.  
 
Tjänsten kan även påverkas av andra roller som har indirekt kontakt med kunden. Sådana 
roller är tjänsteföretagsledning som utformar företagets processer och procedurer och hur 
tjänsten ska levereras. Detta kan enkelt förklaras i revisionsfallet genom de procedurer och 
kontroller och strategier utformade av ledningen i revisionsbyrån och interna policies i själva 
företaget som reglerar revisorernas arbete. En annan roll som är inblandad i processen är 
stödpersonalen som inte har någon direktkontakt med kunderna utan har stor betydelse för att 
tjänsten ska fungera. Tjänsteproduktion påverkas dessutom av roller som utspelas av 
samhället kring tjänsteföretaget och dess omgivning. Dessa kan te sig i form av lagar och 
regler, konjunkturen, de ekonomiska förhållandena och så vidare. En viktig roll som påverkar 
tjänsteproduktionen och även andra roller som nämnts tidigare är konkurrens. Påverkan kan 
ha en avgörande betydelse i tjänsteproduktionen och påverkar därigenom kvaliteten på detta. 
 
                                                 
100 Edvardsson & Larsson, 2004, s 29. 
101 Gummesson, 1993b, s 29f. 
102 Ibid., s 30. 
103 Ibid. 
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3.3.5 Tjänstekvalitet  
I detta avsnitt definierar vi kvalitet utifrån dess innebörd och perspektiv. Servicekvalitet och 
förhållandet mellan kund och anställd är stort. Det är interaktionen mellan kund och anställd 
som skapar kvalitet i tjänster104. Detta beror på att kunderna hos tjänsteföretaget har en annan 
roll än kunderna hos producerande företag. Denna roll kan definieras som avgörande för att 
utföra tjänsten som dessutom konsumeras av kunden direkt under utförandet. Det är 
relationer mellan människorna och interaktionen mellan dessa som skapar tjänstekvaliteten. 
Detta kan även knytas till teknologin där denna spelar en stor roll för hög grad av kvalitet105.  
 
I ett fall som revision kan teknologin beskrivas som att använda databaserade kontroll-
program vilka har effekt att förenkla processen och gör det snabbare särskilt med de 
tidsramar som revisorn har. Tjänsterna skiljer sig även från produktionen i form av att det 
förstnämnda inte kan standardiseras vilket gör att mätning av kvalitet hos tjänsterna blir svår. 
Gummesson106 argumenterar dessutom för att kvaliteten i tjänsteverksamhet pågår genom 
hela processen från tjänsteföretags ledning till utförandet av tjänsten hos kunden. Mätning av 
kvalitet i tjänsteföretagsfall förutsätter en stor förståelse för processen och hur tjänsterna 
utförs genom hela kedjan. Detta är viktigt för att kunna kartlägga vad som är väsentligt i 
kedjan och vad som är mätbart. 
 

3.3.6 Tjänstekvalitetsmodeller 
Eftersom revision utgör en tjänst är det viktigt att beskriva tjänstekvalitetens innebörd. 
Gummesson107 utgår från tidigare definitioner av kvalitet och argumenterar att hur kunden 
upplever kvalitet har en central roll. Gummesson har även presenterat en generaliserad 
modell för att lättare kunna se kvaliteten och hur denna skapas och upplevs av kunden. Enligt 
modellen är centralt för tjänstekvalitet att alla i tjänstekedjan bidrar till att höja kvaliteten på 
tjänsten. En svag länk i kedjan kan göra att kvaliteten påverkas negativt. Detta presenteras ur 
kundens perspektiv och har kundens upplevda kvalitet som utgångspunkt.  
 

Tjänstekvalitet ur kundens perspektiv 

 
Figur 8: Tjänstekvalitet ur kundens perspektiv (Källa: Gummesson 1993b, s 10). 

                                                 
104 Gummesson, 1993b, s 10. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. s 11. 
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Kundens upplevelse är det centrala i denna modell. Modellen visar sambandet mellan 
kundens kvalitetsupplevelse och de faktorer som påverkar denna upplevelse. Kundens 
upplevelse påverkas av dennes förväntningar vilka byggs upp genom vad företaget har 
kommunicerat till marknaden och hur detta har profilerats. Kundens behov och vad andra ha 
förmedlat om företaget spelar även stor betydelse för vad som påverkar vad kunden förväntar 
sig av tjänsten. Kunden jämför sina förväntningar med egna erfarenheter. Överensstämmelse 
mellan kundens förväntningar och dennes erfarenhet gör att kundens upplevda kvalitet är 
tillfredställd108. Dessutom påverkas kvalitetsupplevelsen med den image som kunden har om 
företaget. 
 
Konstruktionskvalitet  
Denna typ av kvalitet handlar om hur bra tjänsten är utformad. Vilka regler, manualer och 
standard har företaget för tjänsten? Avgörande är hur bra dessa uppfattas och förstås av 
medarbetarna och hur bra detta har kommunicerats till medarbetarna för att utföra tjänsten. 
Dålig konstruktion på tjänsten kan skapa problem för både medarbetarna och kunderna vilket 
kommer att påverka kvaliteten. 
 
Produktions/leveranskvalitet 
Denna andra typ av kvalitet handlar om hur noggrann leverantören (tjänsteproducenten) är i 
utformning och produktion av tjänsten i jämförelse med manualen och hur denna tjänst skulle 
utformas. Detta kan med andra ord uttryckas med hur noggrann leverantören är med att följa 
regler och manualer för denna tjänst och hur tjänsten levereras till kund. Problem i denna 
kvalitet kan påverka förhållandet till kunden och därmed den upplevda kvaliteten. 
 
Relationskvalitet 
Relationskvalitet handlar om kundens förhållande till slutprodukten och kundens omedelbara 
reaktion och uppfattning av produkten eller tjänsten samt hur detta har levererats. Det kan i 
tjänstefallet handla om hur samarbetet mellan kunden och medarbetare har fungerat, eller 
huruvida kunden upplevde att leveransen av tjänsten motsvarar förväntningarna. 
  
Teknisk/resultat kvalitet     
Begreppet teknisk kvalitet handlar om resultat av tjänsten. Tjänstens pålitlighet för kunden 
och hur kunden har framtida nytta av tjänsten. Det handlar om vad kunden får ut av tjänsten.  
 
Interaktionen mellan begreppen är stor. Kunden uppfattar kvaliteten huvudsakligen genom 
den funktionella kvaliteten där kunden upplever själva processen i utförandet av tjänsten och 
den tekniska kvaliteten. Det senare handlar om resultatet av tjänsten och vad kunden får för 
nytta av tjänsten samt hur det fungerade för att uppfylla kundens behov. Källorna för den 
upplevda kvaliteten kommer från fyra andra kvaliteter som byggs upp i processen och 
produktionen av kvaliteten. Källorna är konstruktionskvalitet, produktionskvalitet, 
leveranskvalitet och relationskvalitet.  Den första delen handlar om kundens upplevelse och 
nytta genom den funktionella och den tekniska kvalitet, medan de andra är egenskaper i 
själva processen och tjänsten för att träffa kundens förväntningar109.  
 
Interaktionen slutar inte här utan kundens upplevelse av kvaliteten påverkas av dennes 
förväntningar och tidigare erfarenheter. Detta skapas hos kunden dels från företaget genom 
dess profil eller erfarenheter från liknande tjänster hos andra eller samma företag110.    
                                                 
108 Gummesson, 1993b, s 228. 
109 Gummesson, 1993b, s 230. 
110 Gummesson, 1993b, s 229. 
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3.3.7 Kunskaper och färdigheter hos personalen 
Gustavsson et al. betonar att personalens kvalifikationer och kompetens har en avgörande roll 
i en tjänsteorganisation. Det är viktigt att för det första rekrytera rätt personer i en 
tjänsteorganisation och för det andra utveckla kunskaper och färdigheter vidare för att kunna 
nå optimala resultat i sammanhanget. Gustavsson et al. lyfter fram uppgiftsrelaterade, 
ideologisk-normativa och utvecklingsrelaterade kvalifikationer som beståndsdelar av god 
kvalitet111. De uppgiftsbaserade kvalifikationerna har bland annat att göra med praktisk 
kunskap (knowing how) samt teoretisk kunskap (knowing that) samt intellektuella färdigheter 
förknippade med förmågan till analytisk tänkande, problemlösning och beslutsfattande. 
Vidare har sociala kvalifikationer betydelse i den meningen att dessa omfattar sociala 
färdigheter i form av till exempel samarbets- eller kommunikationsförmåga112. De ideologisk-
normativa kvalifikationerna utgörs av affektiva och personlighetsrelaterade kvalifikationer. 
Personlighetsrelaterade kvalifikationer är inte direkt förknippade med själva uppgiften, utan är 
mer kvantitativa aspekter av en individs arbetsförmåga. Gustavsson et al. ger exempel som 
uthållighet, snabbhet, noggrannhet, flit och pålitlighet för att beskriva dessa113. De affektiva 
kvalifikationerna avser, enligt Gustavsson et al., de anställdas attityder, värderingar samt 
motivation. Olika så kallade extrafunktionella kvalifikationer som lojalitet gentemot 
företagsledningen samt konformitet med förhärskande attityder och värderingar i 
organisationen anses sakna funktionell betydelse men kan ändå vara eftersträvade av 
organisationens ledning. Detta på grund av att denna typ av ideologiska eller normativa 
kontroller kan ersätta eller komplettera traditionella hierarkiska former för kontroll i form av 
till exempel övervakning. Gustavsson et al. menar att om den anställde hos en 
tjänsteorganisation är ett ansikte utåt mot kunden, blir denna aspekt av kvalifikation central 
som ett sätt att styra och bevaka kvaliteten i en tjänsteproducerande organisation114. 
 

3.3.8 Tekniker för kontinuerligt lärande 
Gustavsson et al. ansluter sig till en syn att det är viktigt att tjänsteföretaget utvecklar 
konkreta tekniker för lärandet inom organisationen. Han utgår från betydelsen att utveckla rätt 
slags klimat som uppmuntrar till ständigt lärande. Nyckeln till denna teknik är enligt 
Gustavsson et al. att ge positiv återkoppling på alla nivåer inom företaget vid personalens 
försök att förbättra såväl tjänsteverksamheten som sig själva. Gustavsson et al. ger exempel på 
olika tekniker som att utnyttja kundberättelser genom att låta kunden berätta sin historia om 
kontakten med företaget. Genom en sådan teknik kan man enligt Gustavsson et al. förstå 
helheten i en tjänsteproduktion utifrån kundens perspektiv115.  
 

3.3.9 Professionell kompetens och kvalitetsuppfattning 
En viktig aspekt inom att utveckla personalens kompetens är kopplat till tjänstemötet med 
kunden116. Gustavsson et al. anser att den kvalitet som skapas i tjänstemötet och bygger på 
professionell kompetens endast delvis kan hanteras inom organisationen. Exempel på detta 
kan vara egna värderingar inom tjänstepersonalen. Dessa värderingar och kvalitets-
uppfattningar behöver inte vara oeniga med tjänsteföretagets motsvariga. Gustavsson et al. 
påperkar att dessa dock kan ha ett annat ursprung än kundens normer och kan utvecklas delvis 
                                                 
111 Gustavsson et al., 1997, s 51f. 
112 Gustavsson et al., 1997, s 51. 
113 Gustavsson et al., 1997, s 52. 
114 Ibid. 
115 Gustavsson et al., 1997, s 53f. 
116 Gustavsson et al,. 1997, s 54. 
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oberoende av tjänsteföretaget ifråga. Den formella grundutbildningen är utgångspunkten för 
kompetensen och identiteten, men man utvecklar även uppgiftsrelaterade kvalifikationer 
genom attityder, normer och värderingar som har med yrkesområdet att göra117. Att kunna 
utbilda eller uppfostra kunden har även betydelse i sammanhanget. Man försöker se kunden 
som en medproducent till tjänsten och förmedlar och styr kunden till en önskad riktning inom 
vad tjänsteföretaget anser kundens roll vara.  
 

3.4 Förväntningsgap och dess beståndsdelar 
Berry & Zeitman118 har forskat kring gapet mellan förväntningar av tjänsten och erfarenheter 
av kunderna och vad tjänsten ger. Resultatet av studien visade att förväntningarna kan delas 
upp i två delar. Dels önskad nivå av tjänsten (hur kunden önskar sig att tjänsten ska vara) och 
dels acceptabel nivå då kunden är villig att acceptera lägre kvalitet på tjänsten till en viss nivå. 
Detta är dock baserat på kundens erfarenhet och hur denne tidigare upplevt tjänsten. Tjänsten 
uppfattas som tillfredställande om den låg mellan önskad nivå och acceptabel nivå.  
 

Gapmodellen 

 
Figur 9: Gapmodellen (Källa: Berry & Zeitman, 1990, I Edvardsson & Larsson 2004, s 102). 

 
Gap ett förklarar kundens förväntningar på tjänsten och hur denne verkligen upplever tjänsten 
efter att tjänsten har konsumerats119 . Problemet med tjänster är att det inte går att mäta innan 
tjänsten har utförts vilket kan skapa problem i mätningen. Detta påverkar relationskvaliteten 
mellan kunden och företaget enligt Gummessons kvalitetsmodell.  

                                                 
117 Gustavsson et al,. 1997, s 54. 
118 Berry & Zeitman, I Edvardsson & Larsson, 2004, s 102. 
119 Edvardsson & Larsson, 2004, s 103. 
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Gap två uppstår då ledningsuppfattningar om kundens förväntningar översätts till 
specifikationer om hur tjänsten skall utföras. Uppfattningarna hos ledningen kan påverkas av 
kostnader och marginaler vilket kan leda till att tjänsten inte motsvarar kundens 
förväntningar120. Detta påverkar den funktionella såsom den tekniska kvaliteten i tjänsten. 
Resultatet kan vara mindre tid för att förstå kunderna, stressigt arbete för personalen vilket 
påverkar kundens upplevda kvalitet negativt.  
 
Gap tre är resultat av utförandet av tjänsten. Det kan uppstå skillnader mellan specifi-
kationerna om hur tjänsten ska utföras och hur det sker i praktiken. Detta uppstår då tjänsterna 
inte går att standardisera121. Varje kund kan ha sina unika krav, förväntningar och system. 
Tjänsten påverkas i detta fall av medarbetarnas omdöme och kompetens i att hantera 
situationer som uppstår samt företagets resurser och hur dessa används av medarbetarna.  
 
Gap fyra är förhållandet mellan marknadsföringen eller vad företaget kommunicerar till 
marknaden om tjänsten och hur tjänsten levereras till kunden. Förväntningarna ökar då 
företaget lovar högre kvalitet på tjänsten122. Kvalitetsegenskaperna och hur företaget sätter 
kvalitetsegenskaper för tjänsten är i de flesta fall osynliga för kunden. Vad kunden får för 
information om kvalitet är vad företaget förmedlar till marknaden genom marknadsföring och 
företagets image samt vad andra kunder har förmedlat om företaget och dess tjänster. Därför 
anses det viktigt att företaget på ett direkt sätt informerar kunderna hur tjänsten utförs och 
vilka ansträngningar företaget gör för att höja kvaliteten123.  
 
Gap fem är skillnaden mellan kundens förväntningar och den upplevda kvaliteten. Här är 
gapet beroende av övriga gap och hur kunden har upplevt dessa.  
 
Kvaliteten i denna mening är beroende av förväntningar. För att god kvalitet skall upplevas 
av kunden skall den levererade tjänsten motsvara kundens förväntningar124. För revisionen är 
denna situation svår att uppnå. Det finns missuppfattningar om revisorns roll och ansvar och 
vad revisorn är avsedd att göra125.  EU-kommissionen konstaterar i gröna boken om revisorer 
(1996)126 att det finns missuppfattningar angående revisorsansvar i fler avseenden. 
 

• Årsredovisningens riktighet: EU-kommissionen konstaterar att det existerar två 
missuppfattningar när det gäller årsredovisningen. För det första förväntas revisorn 
genom ren revisionsberättelse ge garantier att all information i årsredovisningen är 
helt utan felaktigheter. För det andra anses årsredovisningen vara revisorns ansvar. 
Utifrån EU-kommissionens uppfattning är detta en svåråtkomlig situation. Företagets 
resultat och finansiella position är beroende av ledningsbedömningar och 
valmöjligheter som finns i redovisningen på grund av den komplexa naturen av vissa 
affärstransaktioner. Revisorns uppgift här begränsas till att se till att årsredovisningen 
som helhet ger en rättvisande bild av företagets finansiella position. Revisorns 
förhållande till årsredovisningen begränsas till att kontrollera att denna har upprättats 
i enlighet med lagar och god redovisningssed. Det är företagsledningen som är 
uteslutande ansvarig för årsredovisningen och dess innehåll.  

                                                 
120 Edvardsson & Larsson, 2004, s 103. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Gummesson 1993b, s 214. 
125 EU-Kommissionen, 1996, s 10.  
126 EU-Kommissionen, 1996, s 10f. 
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• Det finns även missuppfattningar att en ren revisionsberättelse är en garanti om 
företagets fortlevnad. Detta är felaktigt i omfattningen. Revisorns roll begärnsas i 
detta fall till att vara uppmärksam på sådana faktorer som kan påverka företagets 
fortlevnad samt att testa ledningspåståenden angående detta. Dessutom anses 
revisorsbedömningen gälla under en begränsad period. Det är huvudsakligen 
företagsledningens ansvar att ge bevis som stödjer sådana påstående om fortlevnad, 
inte revisorn. Styrelsens ansvar angående detta är inte begränsade till en viss tid utan 
anses vara ständigt pågående.  

 
• Missuppfattningar om bedrägerier och förskingring: Revisorn förväntas även 

upptäcka alla typer av bedrägerier som eventuellt sker i företaget. Dessutom förväntas 
revisorn att aktivt söka efter sådana eventuella bedrägerier. Detta är en stor 
missuppfattning enligt EU-kommissionen. Revisorns roll är begränsad till att planera 
och genomföra revisionen med rimliga förväntningar om att det kan förekomma 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen oavsett orsak. Vidare är det inte revisorns 
ansvar att upptäcka bedrägerier utan det är helt uteslutande företagsledningens ansvar. 
Enligt EU-kommissionens uppfattning är revisorn ansvarig för att undersöka 
misstankarna om bedrägerier om detta förekommer under revisionsutförandet. 

 
• Det finns även missuppfattningar angående revisorns roll och företagets respekt för 

sina lagstadgade plikter. EU-kommissionen slår fast att detta är utanför revisorns 
kompetens och ordinarie uppgifter. Det är företagsledningen som är direkt ansvarig 
för att den interna kontrollen omfattar sådana kontroller så att inte illegala aktiviteter 
begås i företagets namn. Revisorns uppgift kan även innehålla att kontrollera att 
sådana kontroller finns hos företaget och utvärdera dess pålitlighet. EU-
kommissionen anser dessutom att det är ledningens uppgift att se till att effekterna av 
sådana aktiviteter tas med i årsredovisningen i fall dessa förekommer. Revisorn ska 
kontrollera att finansiella effekter av sådana aktiviteter är redovisade och att detta ger 
en rättvisande bild av företagets finansiella position.  

 
• Socialt- och miljöansvar: Det finns även förväntningar på revisorn att kontrollera 

företagets ansvar gentemot miljö och samhälle. Detta anses vara orimliga krav på 
grund av revisorns kunskap och expertis. Revisorns ansvar kan dock komma att 
förändras i framtiden till att även inkludera sådana uppgifter utanför de finansiella 
områdena.            

 
Lowe and Pany127 konstaterar i en empirisk studie att revisorn förväntas att aktivt söka och 
upptäcka alla eventuella små bedrägerier i företaget och att detta är en del av revisorns 
uppgifter. Samma förväntningar har även styrkts av Humphrey et al. i en empirisk studie128. 
Resultatet visade att det finns stora förväntningar på revisorn angående aktivt sökande efter 
bedrägerier. Det fanns även höga förväntningar på att revisionsberättelsen ska ge garantier att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagsvärdet.   
 
Förväntningsgapet påverkar revisorns trovärdighet och pålitlighet. EU-kommissionen (1996) 
anser vidare att revisorn ska tillgodose intressenternas förväntningar i den mån de är rimliga, 
samt att revisorn har kunskap och möjligheter att uppfylla dessa129.      

                                                 
127 Lowe & Pany, 1993. 
128 Humphrey et al., 1993. 
129 Eklöv, 1998, s 136. 
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3.5 Kvalitet i revision 
Utvecklingen som skett de senaste decennierna och misslyckandet av revisionen i att 
upptäcka dylika problem som lett till de olika skandaler i affärsvärlden satte stor press på hur 
revisionen skall utföras. Detta har även belyst ett område som var utanför all tvivel angående 
dess trovärdighet och satte stor fokus på kvaliteten och hur denna skall uppnås i revisionen. 
Den roll revisorn har samt dennes plikt mot allmänheten gör att revisionen måste utföras på 
ett sätt som uppnår allmänhetens förväntningar. Problemet är att förväntningarna från 
allmänheten är stora vilket revisionen inte kan omfatta med den tid och resurser som är 
tillgängligt för detta syfte. Trots detta har revisorn skyldighet att på bästa sätt uppnå en hög 
grad av kvalitet i processen som motsvarar det förväntade ansvaret130 från allmänheten och 
går i linje med revisionsyrkets status och etik.  
 
Revisionsprocessen som vi har diskuterat tidigare är en process av aktiviteter vilken syftar till 
att informationssäkra årsredovisningen samt granska förvaltningen och ledningen av 
företaget. Resultatet av denna process är revisionsberättelsen som presenteras till olika 
intressenter utanför företaget. Nedan ges en sammanfattning av de aktiviteter som ingår i 
revisionsprocessen.  
 
Vi ska börja diskussionerna om revisionskvalitets genom att presenterna de ramverk och 
riktlinjerna som ligger till grund för kontrollen genom hela processen. Vidare presenteras vad 
andra forskare har kommit fram till om kvalitet i revisionen. Slutligen redogör vi för 
kvalitetsegenskaperna och analyserar detta enligt kvalitetsmodellerna som vi presenterat 
tidigare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Flint, 1988, s 161. 
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Revisionsprocessens aktiviteter 
 

Processled 
 
Informationsinsamling 
 
 
Planering 
 
 
 
 
 
Granskning 
 
 
 
 
 
 
 
Rapportering  

Ingående delar 
 
- Information om bolaget 

 
 
- Riskbedömning 
- Väsentlighetsbedömning 
- Identifikation av problem områden 
- Bedömning av granskningsinsats 
- Tids- och kostnadsbudget 

 
- Detaljerad granskningsinstruktion 
- Testernas omfattning 
- Nyckelkontroller 
- Omfattning av analytisk granskning  
- Tidsplan för arbetet 
- Riskanalys, analys av väsentliga poster 
- Granskning, verifiering  

 

- Granskning enligt god revisionssed av ÅR, 
räkenskaperna och styrelsen och VDs 
förvaltning, interna kontrollen enligt 
bolagskoden. 

- Har ÅR upprättats enligt årsredovisningslagen? 
- Tillstyrkan eller avstyrkan av fastställande av 

RR, BR, vinstdisposition alternative behandling 
av förlust, ansvarsfrihet för Styrelsen och VD?   

 

Dokumentation 
 
- Grundakt 

 
 
- Checklistor 

- Granskningsplan 

- Frågeformulär 

- Checklistor 

- Arbetspapper 

 

 
- Revisionsberättelse  

 
- Revisions PM 

- Övriga PM och 
rapporter  

 
 
    Input 
 
 
    Process 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Output 

 
Figur 10: Revisionsprocessens aktiviteter (Källa: Eklöv, 1998, s 67). 

 

3.5.1 Revisionsstandard (RS) 220: ramverk för kvalitetskontroll i revisionen 
Ramverket innehåller bestämmelser och fastställer standard för kvalitetskontroll för 
både revisionsbyrån och enskilda revisionsuppdrag. Ramverket anses dock som 
vägledning i arbetet med kvalitetskontroll och tillämpas enskilt av revisionsbyråerna. 
Detta kan leda till att arbetet med kvalitet yttrar sig olika mellan revisionsföretagen 
samt anpassat till de enskilda uppdragen.  
 
Kvalitetskraven i RS 220: 
 
För revisionsföretaget: 
 

• Professionella krav: innebär att personalen följer de etiska regler som revisionsyrkets 
innehar. Detta innebär att följa principerna om oberoende, integritet, objektivitet, 
tystnadsplikt, professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt, god revisionssed 
samt professionellt uppträdande. 

• Professionell skicklighet och kompetens: innebär att personalen hos revisionsbyrån 
erhåller de tekniska och professionella färdigheter för att utföra sina uppgifter.  
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• Bemanning av uppdraget: uppdraget ska utföras av personal som innehar de tekniska 
färdigheter och den specifika kompetens som omständigheterna kräver.  

• Delegering: revisionsarbetet ska på olika nivåer övervakas och kontrolleras för att 
säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. 

• Konsultation: externa och interna konsulter skall anlitas när situationen kräver. 
• Accepterande och bibehållande av klienter: kontinuerlig omprövning av klienterna, 

nya eller befintliga för att säkerställa oberoendet och revisorns integritet. 
• Program för uppföljning av kvalitetskontroll: revisionsföretaget ska ha ett program 

för utvärdering och uppföljning av kvalitetskontrollsprocedurer hos revisorerna i 
företaget.  

• Revisionsföretaget måste tillse att personalen tar del av kvalitetsprogrammet hos 
företaget på ett sätt som säkerställer att riktlinjerna efterlevs.  

 
För enskilda revisionsuppdrag: 
 

• Revisorns uppgift att genomföra ett program för kvalitetskontroll som är anpassat till 
det enskilda revisionsuppdraget med beaktande av de rutiner och riktlinjer som 
revisionsföretaget har. 

• Övervakning av medarbetarnas arbete för att bedöma den professionella kompetensen 
som de har och till vilken utsträckning de behöver ledning och övervakning. 

• Delegering av revisionsarbete ska ske till personalen på ett sätt som säkerställer att 
arbetet utförs professionellt och med den kompetens som situationen kräver. 

• Lämplig ledning för personalen i revisionsuppdraget. I detta ingår information om 
skyldigheter och målet för uppgifterna, möjliga problemområden i redovisningen och 
revision och annat som kan påverka utförandet av uppgifterna.  

• Viktigt att utgå från granskningsprogrammet som även ger granskningsinstruktioner 
och tidsbudget för varje del i revisionsprocessen.  

• Övervakning ska innefatta två delar, dels övervakning under arbetsgång och dels 
granskning av utfört arbete.  

 
Övervakning består av följande punkter: 

 
• Övervakning under arbetsgång ska säkerställa medarbetarnas kompetens och 

förståelse för instruktionerna och att granskningsprogrammet och instruktionsplanen 
följs. Detta ska även innebära genomgång av olika redovisnings- och revisionsfrågor 
som uppkommer samt justering av granskningsprogrammet om det behövs. Ansvarig 
revisor skall även bedöma behovet av konsultation och professionella bedömningar 
av eventuella revisionstvister mellan medarbetarna. 

• Övervakning av utfört arbete skall säkerställa att arbetet utförts enligt gransknings-
programmet, utfört arbete och resultatet har väl dokumenterats, granskningsmålen har 
nåtts, att alla väsentliga revisionsfrågor är lösta, att slutsatserna stämmer överens med 
den genomförda granskningen och stödjer slutsatserna i revisionsberättelsen.  

• Genomgång av granskningsprogrammet och revisionsplanen. 
• Genomgång av identifierade risker och resultaten av granskningen av kontrollen samt 

eventuella justeringar av revisionsplanen eller granskningsprogrammet. 
• Kontroll ska även innefatta revisionsbevis som stödjer slutsatserna av granskningen 

och dess dokumentation. 
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• I vissa fall kan annan personal som inte ingår i teamet utföra ytterligare granskning 
för att säkerställa resultatet131.    

 

3.5.2 Andra kvalitetsaspekter i revision 
Flint (1988), anser att revisionskvalitet är beroende av hela revisionsföretagets filosofi och 
strategi. Trots att standarden för kvalitetskontroll i revisionen har förbättrats och blivit mer 
omfattande anser Flint att brister kan uppstå om inte revisionsföretaget ser till att sådana 
procedurer tillämpas i praktiken. Flint anser dessutom att detta ska vara inbyggt i 
revisionsföretagets filosofi och strategi på ett sätt som garanterar professionalism i utförandet 
av tjänsten132.  
 
Flint menar att en allmän utgångspunkt för utformning av kvalitetskontrollsprocedurer ska 
innefatta alla aspekter och egenskaper som behövs för att så långt som möjligt garantera 
tillämpning av revisionsstandarderna. Flint anser att detta kan uppnås med fokus på fyra 
utgångspunkter133: 

 
Revisionsbyråns filosofi och strategi: Detta innebär att revisionsföretaget skall ha 
detaljerade riktlinjer om hur revisionen utförs. Detta sker i form av en manual eller annan 
dokumentation som även skall innehålla beskrivning och förklaring av revisionsstandarderna. 
Dokumentationen skall även ge råd om olika revisionssituationer och hur dessa behandlas. 
Företaget ska tydliggöra för samtliga medarbetare vilken filosofi och strategi företaget har. 
Företaget ska se till att sådan dokumentation är tillgänglig för medarbetarna och skall även se 
till att medarbetarna förstår dess innebörd.   

 
• Hur revisionen utförs: en viktig del av dokumentationen där revisionsstandarder 

förklaras och hur de skall tillämpas i praktiken. Särskild beskrivning av olika svåra 
revisionssituationer som bygger på erfarenheter och hur dessa hanteras. 

• Oberoende: Utvärdering och omprövning av revisionsföretagets kunder skall ske för 
att säkra oberoendet.  

• Klienter: revisionsföretaget skall ha tydliga riktlinjer, villkor angående vilka klienter 
som accepteras samt speciella situationer där befintliga klienter utesluts.     

 
Medarbetarna: I stora delar av revisionen bygger arbetet på professionella bedömningar av 
revisorn. Därför är det av stor vikt att individerna i revisionsuppdraget erhåller de färdigheter 
och kompetens som gör att de kan utföra uppgifterna. 

 
• Delegering och engagemang: Sammansättningen av revisionsteamet måste ske på ett 

sätt som säkerställer att de uppgifter som uppdraget kräver utförs på ett professionellt 
sätt. Revisionsföretaget skall ha tydliga riktlinjer och beskrivningar om hur teamet i 
revisionsuppdraget skall vara samt vilka egenskaper som skall finnas hos personalen i 
revisionsuppdraget. För varje revisions uppdrag beaktas vilka professionella krav 
samt vilka färdigheter som krävs för att utföra uppdraget. Sammansättningen av 
revisionsteamet byggs sedan upp beroende på dessa krav. 

  

                                                 
131 FAR Komplett, 2006, Internetupplaga. 
132 Flint, 1988, s 162. 
133 Flint, 1988, s 163-166. 
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• Kunskaps- och yrkesmässig utveckling: revisionsföretaget skall se till att personalen 
utvecklas yrkesmässigt. Detta innebär kunskapsutveckling, vidareutbildning samt 
individuella planer för personalen för att säkerställa att revisionsföretaget innehar de 
färdigheter olika revisionsuppdrag kräver.    

 
Revisorsuppdragsledning och utförande 

 
• Kunskapsutveckling: avser behovet av ytterligare utbildning eller kunskapsutveckling 

för personalen för att hantera situationer i enskilda revisionsuppdrag. 
• Delegering: medarbetarna skall vara medvetna om att deras arbete senare granskas av 

olika personer i revisionsbyrån samt den ansvarige för uppdraget. Personalen skall 
därför tilldelas tydliga instruktioner om sina uppgifter och hur dessa skall utföras 
samt vilka mål granskningen syftar till. 

• Handledning: handledningen skall vara utförlig till personalen. Revisionsmanualer 
samt tekniska instruktioner om hur revisionen ska utföras skall finnas tillgängliga till 
personalen. Personalen skall även få direkt handledning under utförandet av 
uppgifterna och uppmuntras att konsultera andra vid svåra revisionssituationer.   

• Arbetspapper skall kontrolleras och granskning av det slutliga arbetet ska utvärderas 
av kontrollpersonal i revisionsföretaget eller den ansvarige i revisionsuppdraget.  

 
Granskning och inspektion 

 
• Intern granskning av uppdraget. Detta sker genom granskning av medarbetarnas 

arbete och dokumentation. Detta innebär även synpunkter från en annan revisor av 
samma byrå. 

• Efterföljandet av revision och granskning av uppdraget. Detta kan ske genom en 
omfattande genomgång av utförandet av uppdraget. Granskningen sker genom 
kompetent personal för att se till att uppdraget har utförts i enlighet med de regler och 
standarder som företaget har samt regler av revisionsregleringsorgan. Ett annat syfte 
är att undersöka möjligheterna till förbättring i processen. Detta kan hjälpa revisions-
byrån att utveckla nya metoder för granskningen och revisionen som är effektiva samt 
förbättrar kvaliteten. Detta kan även hjälpa andra delar av revisionsbyrån att utvecklas 
genom erfarenhetsspridning mellan olika revisorer. 

     

3.5.3 Surrogatnycklar till revisionskvalitet 
Egenskaperna i revisionen begränsas till förhållandet till företaget. Externa intressenter 
existerar däremot uteslutande utanför processen. Förutsättningen för tjänsteproduktion är att 
användarna av tjänsten utgör en del av produktionen. Detta stämmer överens med revisionen 
angående förhållandet mellan revisionsteamet och företaget som klient. Tjänsten utförs med 
hjälp av ledningen och klientens anställda. Externa intressenter däremot befinner sig utanför 
tjänsten. Förhållandet till dem begränsas till att presentera slutprodukten i form av 
revisionsberättelsen. Detta gör det svårt för dessa intressenter att uppleva eller kontrollera 
kvaliteten i revisionen vilket skapar ett förväntningsgap. Gapet gör att det växer med dålig 
information om uppdraget eller revisionsföretagets ansträngningar för att höja kvaliteten.  
 
Eklöv (1998) har diskuterat denna problematik och hur externa användare löser problemet. 
Hon argumenterar för att de externa användarna mäter kvaliteten i revisionen genom att 
använda sig av surrogatnycklar. Eftersom själva revisionsprocessen kan liknas vid en svart 
låda till externa intressenter genom att de inte kan kontrollera utförandet av tjänsten ligger en 
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stor del av kvalitetsmätningen på sådana nycklar. Detta ökar tilliten på att processen har 
utförts med hög grad av noggrannhet och kvalitet. Eklöv identifierar olika nycklar som 
följande: 
 

• Revisionsbyrås storlek 
• Uppfattat oberoende 
• Agentkonflikt 
• Innehavstid  

 
Revisionsbyråstorlek kan spela stor betydelse som surrogatnyckel genom revisionsbyråns 
rykte, tillgång till resurser samt krav på kvalitetskontroll och kvalitetsprogram. Detta ger 
indikationer till allmänheten på högre kvalitet än hos de mindre bolagen. Kraven på kvalitet 
ökar också då konflikten mellan agenten och principalen är stor. I detta fall blir kraven på 
kontroll och kvalitetssäkring en viktig del av revisionen då intressenterna ger större vikt vid 
att kontrollera faktorer som revisorns oberoende och dess roll.  Innehavstid kan också 
uppfattas som indikator på kvalitet eftersom desto längre tid revisorn har haft uppdraget desto 
större förståelse har revisorn till klientens verksamhet och problemområden. Detta hjälper 
revisorn identifiera förändringar i företaget byggande på tidigare erfarenhet134.  
 

3.5.4  Nyckelfaktorer för bedömning av revisionskvalitet 
Kvalitetsbedömning för klienten kan skilja sig från externa intressenters bedömning på grund 
av den roll företaget har i processen. Utvärderingen av kvaliteten i detta fall kan ske med hjälp 
av utvärdering av själva processen genom den interaktion som sker mellan företagsledning, 
dess anställda och revisorerna. Bedömningen i detta fall kan byggas på hur de anställda 
upplever revisorerna. Dessutom kan den interna rapporteringen som sker mellan revisorer och 
ledning ge indikationer på omfattningen av processen vilken ligger till grund för kvalitets-
bedömningen.  
 
Nyckelfaktorer som kan vara av betydelse för bedömning av kvalitet i revisionen har 
diskuterats bland annat av Eklöv (1998)135. Egenskaperna hon identifierar bidrar till högre 
kvalitet i själva revisionsprocessen. 
 

• Tidsbudget och motivation: är beroende av revisorn och medarbetarnas uppfattningar 
av vad som förväntas av dem. Uppfattningar om förväntningar påverkas av 
budgetering och utvärdering av det arbete som revisorn gjort. (Detta gäller även 
medarbetarna). Snäv budget kan påverka revisorns motivation och påverka 
prestationen negativt. Dålig kommunikation och missuppfattningar av vad som 
förväntas från revisorn och medarbetarna kan leda till förvirring och som resultat 
lägre motivation. Detta är fallet då kontrollen och utvärderingen är bristfällig.   

 
• Mätetal för kvalitetsfaktorer: Utvärderingen av revisionsprocessen kan ske enligt 

Sutton (1993)136 på ett objektivt sätt genom mätetal. Mätetalen mäter förändringar 
dels i revisorns arbete men hjälper även denne att utvärdera klienten utifrån 
förändringar i rapporterna. Sådana mätetal kan utgöras av förändringar i intäkter, 
bruttovinst eller erfarenhet hos klientens personal genom t ex antalet år i arbetet. För 

                                                 
134 Eklöv, 1998 s. 86-99.  
135 Eklöv, 1998 s. 101-113. 
136 Eklöv, 1998, s 103. 
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revisorn kan dessa mätetal mäta förändringen i delmoment i processen. Exempel på 
detta kan vara bedömning av tidsanpassning för att mäta förändring i andelen arbete 
som färdigställs innan specifika tider enligt tidsplanen.      

 
• Erfarenhet: erfarenhet kan delas upp i två delar. Dels revisionsteamets erfarenhet av 

klienten och dess verksamhet som kan hjälpa teamet att bättre förstå kunden och 
hjälpa revisorerna i riskbedömning och fastsällande av granskningen. Allmän 
yrkesmässig erfarenhet hos revisorn utgör den andra delen av erfarenheten. I detta fall 
anses revisorn mer kapabel att följa professionella regler och procedurer samt att 
snabbare kunna anpassa sig till förändring. Erfarna revisorer kan även ha större 
kunskap för att kunna identifiera risker och göra bedömningar. 

 
• Teamets kunskap om branschen: ju högre kunskap teamet har om branschen och hur 

denna fungerar desto högre grad av relevans har den insamlade informationen. Detta 
kan också ha betydelse i bedömningen och identifiering av riskområden för 
granskningen. 

 
• Tillgång till revisionsbyråns resurser: revisionsbyråns kunskaper kan ha betydelse i 

detta avseende då klientens verksamhet innefattar delar som revisorn inte förstår. 
Resurser och experter som finns tillgängliga i själva byrån kan hjälpa revisorn att 
bättre förstå verksamheten och göra rätt bedömningar.   

 
• Revisorns och teamets oberoende: Oberoendet av teamet anses vara en mycket viktig 

faktor för kvalitet och kan vara avgörande.  
 
Andra egenskaper och faktorer som bidrar till högre kvalitet i revisionen identifierade av 
Eklöv (1998)137

 
• Tidsanpassning av de olika momenten i revisionsprocessen. Detta är viktigt för att 

förhindra uppkomsten av tidspress.  
• Förändringar hos Klienten: detta utgör en viktig faktor i informationsinsamlingen för 

att bedöma vilka områden som kräver mest uppmärksamhet. 
• Riskbedömning: revisorn ska vara tydlig och grundlig i sin riskbedömning  
• Förståelse för klientens affärssystem och dess utformning: ger revisorn indikationer 

på bristområden och riskbedömningen. 
• Tidsrestriktioner: viktigt att hålla tidsramen för kundens behov av information och 

färdigställt arbete. 
• Grundlighet och noggrannhet i bedömningar: Revisorn ska tillse att slutsatserna 

bygger på starka bevis som är resultat av grundlig undersökning och noggranna 
bedömningar.  

• Analys av tidsbudgeten: Tidsbudgeten ska ständigt analyseras för att kontrollera att 
alla moment inkluderas och att granskningen inte förbiser viktiga riskområden   

• Korrespondens med regler och rekommendationer  
• Korrespondens med byråns regler  
• Korrekt urval av granskningsområden samt poster. 
• Dokumentation: Viktigt att allt dokumenteras för utvärdering och bedömning av 

processens kvalitet. 

                                                 
137 Eklöv, 1998, s 110. 
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Vissa egenskaper är viktiga genom hela processen medan andra har mindre betydelse i olika 
delmoment i revisionsprocessen.  
 

3.6 Sammanfattning av de identifierade variablerna 
I denna del sammanfattar vi egenskaperna och olika faktorer i revisionskvalitet som har 
diskuterats av olika forskare. De egenskaper som vi har kunnat identifiera kan sammanfattas 
som följande: 
 

• Integritet 
• Objektivitet 
• Kompetens och tekniska färdigheter 
• Övervakning och kontroll  
• Konsultation vid behov 
• Medvetande om kvalitetsriktlinjer 
• Uppföljning av kvalitetsprocedurerna  
• Anpassning av kvalitet till enskilda uppdrag i linje med företagets 

kvalitetsriktlinjer  
• Lämplig ledning av medarbetarna 
• Kontroll av revisionsuppdragets dokumentation 
• Kontroll av resultatet 
• Kontroll av revisionsbeviset 
• Ytterligare granskning av en annan person vid komplexa revisioner 
• Manualer och dokumentation över hur tjänsten ska utföras 
• Dokumentation av svåra revisionssituationer och hur dessa ska hanteras 
• Förklaring och praktisk beskrivning av revisionsstandarder 
• Revisionsteamets sammansättning. 
• Beakta uppdragets speciella krav 
• Tydlig beskrivning av vilka kompetenser som behövs för uppdraget 
• Kunskaps- och yrkesmässig utveckling 
• Tidsanpassning: en viktig aspekt för att hinna med ytterligare moment enligt 

tidsbudget. Detta ska hållas genomgående genom hela processen. 
• Förändringar hos klienten: en viktig egenskap i informationsinsamlingen för 

att bedöma vilka områden som behöver mest uppmärksamhet 
• Riskbedömning 
• Förståelse för klientens system 
• Oberoende 
• Grundlighet 
• Kunskap och erfarenhet 
• Ovanliga poster 
• Byråresursernas tillgänglighet  
• Tidsrestriktioner 
• Noggrannhet i bedömningar 
• Arvodesdebitering 
• Analys av tidsbudget  
• Korrespondens med regler och rekommendationer  
• Korrespondens med byråns regler  
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• Korrekt urval baserat på bedömningar enligt ovan 
• Dokumentation 
• Kommunikationen som sker mellan företagsledningen och revisorn. 
• Revisorns egenskaper och dess bedömningsförmåga har högre kvalitet än 

vad som finns i regler och lagar. 
• Revisorns oberoende mot intressenter 
• Revisorns etik och moral 
• Revisionsteamets sammansättning. Dess kunskaper, motivation och 

förståelse för förväntningar samt kontroll och utvärdering 
 
Dessa olika egenskaper och dess säkring lägger grunden för intervjufrågorna hos 
revisionsbyråerna. 
 

3.7 Utgångspunkter för insamlingen av empirin samt analysen 
Vi kan konstatera att det finns rikligt med teorier om vad kvalitet i revision är och hur detta 
kan förbättras samt kontrolleras. De flesta teorier om revisionskvalitet tar säkringen av den 
processrelaterade kvaliteten som utgångspunkt när kvalitet diskuteras. Om man följer 
Gummesson och Gustavssons idéer om tjänstekvalitet blir det dock tydligt att revisions-
kvalitet, såsom övriga tjänstekvaliteter, har ytterligare dimensioner, utöver de tekniska, 
förknippade med tjänsternas tekniska genomförande.  
 
En utgångspunkt till insamlingen av empirin blir att undersöka vad kvalitet i revision kan 
vara. I litteraturern har vi identifierat viktiga egenskaper vilka anses leda till god kvalitet i 
revision. Därmed uppstår frågorna: hur tar revisionsbyråerna hänsyn till dessa, och hur anses 
dessa faktorer bidra till revisionskvalitet? Vidare ter det sig intressant att undersöka hur 
kvaliteten mäts samt vilka officiella samt inofficiella riktlinjer revisionsbyråerna har för att 
hantera de faktorer som är viktiga för kvaliteten. 
   
Vi kommer att utgå från de identifierade variablerna samt koppla dessa till Gummessons 
tjänstekvalitetsmodell. Vidare kommer vi att använda Berrys och Zeitmans teorier om 
kundens förväntningar samt förväntningsgapet för att analysera möjliga problemområden i 
revision som en tjänst. Empiriinsamlingen samt analysen utvecklas vidare med hjälp av annan 
identifierad litteratur angående de egenskaper vilka inte kan behandlas under Gummessons 
tjänstekvalitetsmodell. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel utgår vi från den empiri vi har samlat in vid kvalitativa intervjuer. Empirin är 
på ett stort sätt relaterat till variabler vi har identiofierat genom litteraturstudien samt 
pilotintervjun. Vi kommer först att framställa den kvalitativa delen av empirin. 
Redovisningen av den kvalitativa delen av empirin bygger på Gummensson teoretiska 
referensramar som vi har presenterat under teorikapitlet. Den kvantitativa ansatsen och dess 
resultat presenteras i bilagan på grund av att denna anstats inte används i analysarbetet. 
 

Tjänstekvalitet ur kundens perspektiv 
 

 
Figur 11: Tjänstekvalitet ur kundens perspektiv (Källa: Gummesson 1993b, s 10).  

4.1 Inledning: Vad är kvalitet? 
Samtliga respondenter anser att revisionskvalitet har två aspekter. Kvalitet kan definieras dels 
utifrån kundens förväntningar och dels utifrån faktisk kvalitet, det vill säga ett bra 
genomförande av revisionsprocessen. Enligt respondent B utmärks kvalitet vidare i den 
optimala situationen som att man har levererat bra kvalitet till kunden samt att man enligt 
god revisionssed har gjort ett korrekt uttalande om företagets situation.  
 

4.2 Image och profil 
A uttalar sig om att för att underhålla ryktet försöker revisionsbyrå X ge kunden bästa 
möjliga service. Revisionsbyrå X utvärderar sig själva hos kunden genom bland annat att 
undersöka hur revisorerna har uppfört sig under uppdragets gång. Revisionsbyrå X utvärderar 
även mjuka värden som exempelvis hur revisorn har uppträtt och om kunden är nöjd med 
medarbetarnas insats. Vi syftar även till att leverera värde till kunden. Då finns även koppling 
till arvode och om kunden är nöjd med priset i förhållande till tjänsterna som utförts. 
Kontrollen och utvärderingen sker med hjälp av specialister utanför företaget. Därefter får vi 
en rapport på kundens utvärdering. Vi har även stort intresse för olika parametrar som andra 
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företag gör i syfte att mäta publicitet som arbetsgivare.  Kundperspektiv är ett annat viktigt 
intresseområde för revisionsbolaget. 
 
B anser att ryktet har stor betydelse. Revisionsbyrå X underhåller ryktet regelbundet med 
hjälp av kundundersökningar hos klientföretag. Enligt B försöker revisionsbolaget bland 
annat mäta kundens upplevelser av det genomförda revisionsuppdraget. B tillägger att 
feedback samt undersökningar även sker på teamnivån. Revisionsbyrå X använder sig av 
360º feedbacksystem138 för att mäta hur medarbetare bedömer genomförandet av uppdraget. 
B tillägger att varumärket inte mäts utöver den allmänna informationen som revisionsbolaget 
samlar på sig i tillexempel olika mediesammanhang.  
 
Enligt C bevakar revisionsbolaget Y media för att ”se vad som har skrivits om oss.” Vid 
mediarapportering hamnar dessa även internt i databaser hos revisionsbolaget Y. C anser att 
man underhåller sitt varumärke genom att kontinuerligt leverera hög kvalitet vid alla 
uppdrag. C tillägger att revisionsbyrå Y även är bra på att förtydliga olika tvister och problem 
som kommer upp i media till vår medarbetare samt hur revisionsbyrån förhåller sig till dessa.  
 

4.3 Förväntningar/relationskvalitet 
Revisor A beskriver klientens förväntningar som att få försäkring och hjälp angående att den 
interna kontrollen fungerar i företaget. Vidare förväntningar är att kunden skall kunna lita på 
den finansiella rapporteringen och att den görs enligt lagar och regler för redovisning. A 
anser även att kunden vill ha utförliga noteringar och rapporter om företagets situation vilket 
märks redan under planeringsfasen för ett särskilt uppdrag. Revisor A betonar vidare att 
klientens samt kundens förväntningar av revisionstjänster är detsamma i det långa loppet.  
 
Enligt revisor B har kunden olika förväntningar. Grundförväntningen hos kunden är att 
uppdraget utförs enligt god revisorssed vilket innebär att revisionsuppdraget uppfyller 
kvalitetskraven. B anser att även priset har betydelse för kunden. Managementletter med 
förslag till förbättringar har en stor betydelse för kunden enligt B.  
 
Revisor C anser att klienten förväntar sig att revisionen både är billig och effektiv. Vidare vill 
klienten ha mycket rapportering om företaget. Enligt C förväntar klienten sig även att de 
externa revisorerna skall ha bra kontakt med företagets interna revisorer.   
 
A anser att förväntningar hos klienten är angivna i själva engagement letter. I brevet anges 
det noggrant definierad information om vad revisionsbyrån gör och vad det är som förväntas 
av revisorerna och revisionsbyrån. Enligt B är nyckeln till att möta klientens förväntningar att 
noggrant precisera och berätta för kunden vad som sker i revisionsprocessen. C instämmer 
och menar att nyckeln till att motsvara kundens förväntningar ligger i att precisera in i detalj 
vad man gör och inte gör hos kunden. 
 
Enligt A mäts klientens upplevda kvalitet hos revisionsbyrå X genom olika kundun-
dersökningar och utvärderingar som ett annat företag gör efter varje uppdrag. 
Kundundersökningen utgörs av ett frågeformulär och mäter utöver hårda värden även de 
mjuka. De mjuka värdena består bland annat av revisorernas beteende samt vilket värde vi 
har levererat till kunden och om detta var värt priset. Hos revisionsbolaget X är man även 
intresserad av anledningar till varför vissa kunder väljer att inte fortsätta arbetet med 

                                                 
138 360º feedback betyder kortfattat att alla inblandade, även uppdragsledare utvärderar varandra. 
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revisionsbyrån. A tillägger att anledningar skiljer sig mellan revision och rådgivning och 
menar att för revision är orsaken troligtvis känd. För rådgivning är det viktigare att undersöka 
vad det är som är anledningen att kunden har blivit missnöjd.  Samtidigt anser A att denna 
undersökning är viktig för att lära sig genom feedback. A tillägger att ett avslut kan samtidigt 
vara en naturlig företeelse inom rådgivning eftersom man inte skall ”sitta och kosta pengar 
hos klientföretaget när uppdraget har fullbordats”. 
 
B uttalar sig om att klientnöjdheten mäts men tillägger att det finns praktiska svårigheter med 
att genomföra denna typ av mätningar. B fortsätter att om man förlorar en stor och/eller 
viktig kund läggs det fokus på orsakerna. B anser dock att orsakerna för att ha förlorat oftast 
är självklara och säger att då behövs ingen vidare undersökning.   
 
Enligt B är basen till god kvalitet och kundnöjdhet att noggrant precisera och berätta för 
kunden vad som sker i revisionsuppdraget. Revisionsbolaget X formuleras noggrant i 
engagement letter mellan revisionsbolag och klient. 
 
C anser att ett problem är att klienten samt intressenterna förväntar sig att revisorn ska 
upptäcka alla fel som finns i företaget. Förväntningarna kan även utvidgas till att revisorn ska 
jobba mycket med allt i företaget, upptäcka alla fel och bedrägerier och ge förslag på 
förbättringar och effektiviseringar hos klienten som inte ingår i revisorns arbete. Klienten 
anser vidare att revisorn har omfattande kunskap på alla områden, vilket kan anses öka 
förväntningarna.  Vid en direkt förfrågan uttalar sig C om att bilden av revisorn som en 
allkunnig inom ekonomi kan ha en effekt på klientens förväntningar genom att dessa ökar.  
 
C anser att även om engagement letter är tydligt inom just vad uppdraget innebär suddas 
gränserna i alla fall ut hos klienten och att dessa utgår från att kunna få mer av revisionen 
utan att betala tillägg för dessa. C exemplifierar detta genom villkoren i engagement letter: 
villkoren kan till exempel förutsätta en uppdaterad redovisning hos klienten som innebär att 
den är nära i tiden till revisionsuppdraget. Avstämda bokslut och väl dokumentation samt bra 
och fungerande intern kontroll är förutsättningar för att revisionstjänsten levereras för ett 
avtalat pris. Förutsättningarna för priset för revisionsuppdraget kan förändras om villkoren 
inte är uppfyllda enligt uppdragsbrevet. C anser att lösningen på dessa problem är bättre 
kommunikation med kunden. C understryker betydelsen av att ”… visa vad vi gör och hur i 
jobbar samt vad syftet är med vårt arbete”. Bra kommunikation handlar enligt C även om 
tydlig allmän information mellan kunden och revisorn. C tillägger att media har en stor roll 
där olika rapporter bidrar till att förväntningarna på revisorerna ökar. Detta beror enligt C på 
att media ofta har missuppfattningar om revisorns roll vid rapportering av olika händelser 
inom affärsvärlden. 
 

4.4 Konstruktionskvalitet 
Att använda sig utav analysmodellen är det gemensamma för de båda intervjuade bolagen. 
Analysmodellen och dess rätta tillämpning utgör grunden för arbetet för att säkerställa 
oberoendet. Vidare gör revisionsbolagen en tydlig gränsdagning mellan konsult- och 
rådgivningsverksamheten samt revisionsverksamheten. 
 
A uttalar sig om att arbetet i byrån är uppdelat i två stora kanaler. Den första sysslar med 
rådgivning och konsultation och andra tjänster hos företagen. Den andra kanalen är 
revisionen. Enligt A finns det en tydlig uppdelning mellan de två kanalerna för att säkerställa 
att konsultationsarbetet inte kolliderar med revisionen.  
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Enligt A beror kontrollen för oberoendet på typen av uppdrag. Oberoendet för mindre 
uppdrag som handlar om småföretag utförs genom analysmodellen som utförs av revisorn 
som är ansvarig för uppdraget. A tillägger att revisorn kontrollerar sitt oberoende samt 
resterande av teamet som han arbetar med i uppdraget. För stora uppdrag är kontrollen mer 
omfattande enligt A. Utöver utvärdering via analysmodellen utvärderar den ansvarige 
revisorn sig själv genom en omfattande undersökning och utvärdering som liknar ett CV.  
CV:n innefattar en beskrivning av revisorn och dess förhållande gentemot företaget och 
finansiella intressen som kan finnas hos henne/honom vilket kan påverka oberoendet.  
 
Revisionsbyrå X har enligt A även andra procedurer för att säkerställa kvaliteten på kontroll 
av oberoendet: medarbetarna hos X måste årsvis skriftligen ange och redovisa deras invest-
eringar i de olika bolagen. Vidare byts den ansvarige revisorn enligt reglerna efter 5 år för att 
skapa så kallad revisorrotation så att revisorns förhållande till företaget inte byggs upp på ett 
sätt som kan påverka hans/hennes oberoende. A tillägger att detta inte förhindrar att teamet i 
revisionen förblir detsamma som förut utan regeln gäller enbart den ansvarige revisorn som 
även är ytterst ansvarig för revisionen samt skriver på revisionsberättelsen. Vidare kan den 
tidigare ansvarige revisorn vara en del av revisionsteamet. Det viktigaste enligt A är att se till 
att den ansvarige revisorn byts ut var femte år. 
 
A säger att revisionsbyrå X har en speciell funktion som är ansvarig för att från Stockholm 
centralt kontrollera att reglerna om bland annat oberoendet har följts inom de olika kontoren. 
Genom denna funktion utför revisionsbyrå X kontroll av olika kontor runt om i landet. Enligt 
A sker kontrollen på plats för respektive kontor och omfattar granskningen av dokumentation 
som har utförts av respektive kontor. Kontrollen innehåller även en utvärdering av att 
uppdragen har utförts i enlighet med god revisionssed samt att revisionen har följt byråns 
regler och procedurer.  
 
B uttalar att vid revisionstjänster utgår revisorn från analysmodellen (IFAC/ISA). B säger att 
det finns ett system för att till exempel kontrollera revisorernas möjliga finansiella intressen 
gentemot kundföretaget. B tillägger att som regel får en partner hos revisionsbyrå X inte äga 
aktier hos någon av våra kunder worldwide. Revisorerna får däremot äga till exempel aktier 
såvida dessa revisorer inte arbetar med företagsklienter ifråga. B säger att det är upp till 
medarbetarna att intyga oberoendet regelbundet. Revisorns oberoende kontrolleras ingående. 
Revisionsbyrå X har ett ingående system för kontroll där alla partners i byrån ska redovisa 
och framföra en lista över vad de äger kvartalsvis för att kontrollera att de inte själva äger 
aktier i företag de reviderar. B säger att detta utgör en bekräftelse från revisorn för sitt 
oberoende. B tillägger att vad gäller de anställda, ska de också redovisa ägandet i olika 
företag årsvis samt intyga att de inte har intresse i företagen de reviderar.  
 
B säger att vid behov kan en annan, även utomstående (oberoende) revisor granska 
oberoendet. När det gäller andra tjänster såsom consulting finns det regler att den som 
planeras utföra konsulttjänster gör en förfrågan till den revisorn som har ansvaret för 
revisionen i respektive företag. I grunden skall hoten för oberoendet lösas genom interaktion 
mellan dessa två. Det finns även ett system där konsultuppdragen registreras på detaljnivå 
angående vilka konsulttjänster som utförs samt exempelvis antalet debiterade arbetstimmar. 
 
B tillägger att oberoendet kontrolleras vidare med en stickprovskontroll där syftet är att kont-
rollera huruvida analysmodellen har fungerat som planerat. Vidare dokumenteras oberoendet 
och dess kontroll om det skulle finnas behov för senare granskning.  
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C anser att begreppet oberoende samt dess problematik inte handlar om att se revisorn som 
oberoende utan revisorn anses som beroende och han eller hon måste försvara sig och på 
olika sätt bevisa att denne är oberoende. C menar att man utgår från att revisorn är beroende 
och det är revisorns uppgift att bevisa motsatsen samt redovisa de motåtgärder som vidtagits 
för att minska beroendets effekter. 
 
C tillägger att oberoendet hos revisionsbyrå Y säkras även genom en årlig prövning av alla 
uppdrag, befintliga såsom nya. Revisionsbyrå Y har ett frågeformulär samt checklistor för att 
uppfylla detta. Enligt C används frågeformuläret med analysmodellen för att ompröva 
oberoendet. Omprövning via analysmodellen leder till vidare handlingar så fallet vissa av 
svaren ”väcker frågor som måste prövas”. Vid sådana fall skickas ärendet vidare till 
riskavdelningen för en vidare undersökning för att fastställa åtgärderna. 
 
Enligt C finns det även en årlig deklaration av ägandet i olika företag vilket fylls i av alla 
medarbetare hos revisionsbolaget. C säger att revisorerna inte får äga aktier i de företag som 
byrån reviderar. Förbudet innefattar hela världen i den mening att en revisor inte får äga 
aktier i något av de bolagen som revisionsbolaget reviderar oberoende var i världen upp-
draget utförs.  
 

4.5 Produktions- och leveranskvalitet 
Egenskaper som krävs av medarbetarna samt säkerställning av dessa 
A anser att medarbetare skall vara högt presterande, motiverade samt kompetenta. Vidare 
önskvärda egenskaper är enligt A hög integritet samt bra social kompetens. A anser att 
eftersom revision handlar mycket om kontakt med klienterna måste medarbetarna kunna 
kommunicera med dem på ett bra sätt. Även att vara en bra pedagog anses vara önskvärt. 
A tillägger att revisionsbyrå X söker främst beteende och menar att det är viktigt hur revisorn 
beter sig gentemot kunden samt kollegor. Man skall ha en ”vilja att hjälpa till”. 
 
Medarbetaren ska enligt A även inneha egenskaper som gör att han eller hon fungerar i 
arbetet inom ett team, har förståelse för gruppdynamiken och är lätt att samarbeta med. 
Nyfikenhet och att vara framåtriktad är enligt A också viktiga egenskaper hos revisorn. 
Officiella krav för att kunna bli auktoriserad eller godkänd revisor genom utbildningen är 
naturligtvis en förutsättning för att kunna arbeta som extern revisor hos revisionsbyrå X. 
 
För att säkerställa att de nya medarbetarna har dessa egenskaper använder revisionsbyrå X en 
självutvärdering för nya medarbetare. Utvärderingen fungerar som underlag för diskussion 
senare i intervjuer och anställningsprocesser. A tillägger att revisionsbyrå X utvärderar 
potentiella medarbetare även genom olika profil- och personlighetstester. 
 
A anser att det inte enbart är goda prestationer i studierna som spelar roll utan beteende och 
personlighet är lika viktiga aspekter. A betonar professionalismens betydelse. Han menar att 
man skall bete sig professionellt både gentemot kunden och gentemot kollegor. A tillägger att 
betygen, dvs. hur man har presterat i studierna dock är en parameter. 
 
A säger att en standardfråga man brukar ställa sig som intervjuare är: skulle jag vilja ha 
denna person som medarbetare i mitt team? A tillägger att alla inte behöver vara ”teaterapor” 
utan säger att alla inte är, eller behöver vara sådana personer. 
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B anser att frågan om vilka egenskaper man söker efter är svår att svara på. Enligt honom 
utgår byrån från tidigare prestationer såsom bra betyg. På en allmän nivå behövs det enligt B 
god moral och etik. B säger att det är svårt att bedöma sådana egenskaper från starten. 
Medarbetare skall dock naturligtvis ha de stadgade kraven angående utbildning för att kunna 
avlägga revisorsexamen. Enligt B söker revisionsbyrå X främst personer som uppfyller de 
formella krav enligt revisionsnämndens föreskrifter. Enligt B väljer Revisionsbyrå X nya 
medarbetare enligt deras personlighet. Byrån undersöker även prestationer, vad personen har 
presterat under studierna och aktiviteter som personen utfört.  
 
A säger att revisionsbyråns procedurer och regler vid alla revisionsuppdrag förmedlas till 
medarbetarna tidigt när de börjar arbeta hos byrån. A tillägger att platsen samt rollen varje 
person har i teamet är klart definierad och medarbetare är i högsta mån medvetna om dessa. 
Detta leder enligt A till att varje medlem i teamet känner till sitt ansvar bra, samt vet vilka 
regler och procedurer som gäller. A tillägger att när en revisors erfarenhet ökar, ökar även 
kraven på att prestera på ”högre nivåer” med mer krävande uppdrag. 

 
A säger att redan i början av en anställning ingår det i utbildningen att få kunskap om vilka 
regler och procedurer som gäller för hela byrån samt vilka kontroller och utvärdering som 
revisionsbyrån har inom byrån. A anser detta leda till att nyanställda får en stor del av 
kunskapen genom utbildningen. A fortsätter med att resterande delen får man genom sitt 
arbete och sin erfarenhet samt kunskapsspridningen genom kollegorna. A tillägger att en 
särskilt managerutbildning lägger vidare stor fokus på regler och procedurer hos byrån, hur 
revisionsbyrån arbetar samt vad det är som förväntas av varje medarbetare. Etik och kvalitet 
är andra viktiga begrepp inom denna utbildning. A tillägger att förutom detta har byrån även 
som regel att utvärdera varandra. Efter varje uppdrag utvärderas medarbetarna av sina 
kollegor om hur deras insats var i uppdraget. Selfassesment, en slags värdering av den egna 
insatsen är enligt A ett ytterligare sätt att säkra kunskap inom byrån. Vidare skriver alla 
medarbetare årsvis på särskilda papper i vilka de intygar att de förstår rådande regler inom 
byrån. Dessa regler är även kontinuerligt tillgängliga i databaser. 
 
Kontroller för revisionskvalitet 
A säger att alla uppdrag revisionsbyrån har kontrolleras. Skillnader i kontrollerna beror enligt 
A på storleken på uppdraget där kontrollinsatsen blir mer omfattande om uppdraget är stort. 
 
C intygar att medvetandet om procedurerna och reglerna om oberoendet lärs dels som en del 
i basutbildningen när man blir anställd hos revisionsbyrå Y. Utbildningen på revisionsbyrå Y 
sker genom interna kurser men även genom externa genomförda av FAR t ex. Detta lär man 
sig även genom den praktiska erfarenheten som man får genom sitt arbete i olika 
revisionsteam.  
 
B säger att man gör löpande stickprov enligt revisionsmanualen för att säkerställa att 
kvaliteten hålls hög. Vidare gör man stickprov på olika partneruppdrag och dessa 
kontrolleras av en oberoende revisor för att säkerställa hög kvalitet. Samma kontrollsystem 
används inte endast för att kontrollera tidspressen utan även andra aspekter. Även antalet 
uppdrag som revisorn har kontrolleras. Det finns dock svårigheter med detta mått eftersom 
antalet uppdrag inte nödvändigtvis korrelerar med arbetsbelastningen.   
 
C säger att för att försäkra kvalitet så har alla stora revisionuppdrag en Quality review -
funktion som fungerar osynligt för klienten. Uppdraget utförs av partners som har erfarenhet 
i branschen de går igenom dokumentationen och bedömer genom egna erfarenheter vilka 
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risker som finns i uppdraget samt ställer frågor till revisorn och även till och med påpekar 
olika områden som kanske kan vara av betydelse till uppdraget och dess kvalitet. Funktionen 
fungerar i stort sätt som stödjande funktion. Denna funktion skriver inte under dokument och 
rapporter i själva uppdraget utan fungerar som stödjande funktion till respektive revisions-
team i särskilda uppdrag.  
 
A säger att det är en partner som väljer revisionteamet i stora uppdrag. Detta sker efter 
personens kompetens som utgör grunden till valet. Den ansvarige revisorn är vanligtvis en 
partner i stora uppdrag. För mindre uppdrag kan detta vara en erfaren revisor som är godkänd 
eller auktoriserad.  Grunden till valet bygger enligt A på kompetensen hos medarbetaren. 
Detta bygger på att det inte är alla medarbetare som står till förfogande vid valet till 
revisionsuppdraget. Man ser på kompetensen som krävs för uppdraget och kompetensen hos 
den tillgängliga personalen och försöker att matcha ihop dessa. A säger att valet av den 
ansvarige revisorn sker internt om kunden inte specificerar en särskilt person som denne är 
intresserad av på grund av exempelvis tidigare kontakt med kunden. Om fallet inte är så sker 
valet sedan enligt revisorns kompetens och dess erfarenhet och den typ av verksamhet det 
handlar om.  
 
A tillägger att konsultationen för uppdragen sker huvudsakligen från revisionsteamet där 
teamets medlemmar har olika roller, men det finns ingenting som hindrar konsultation med 
andra medarbetare i byrån. Det är enligt A fritt att fråga andra personer när man vet att de 
besitter den kompetens som krävs. A anser vidare att eftersom revisionsbyrån är utformad till 
ett öppet landskap underlättar detta för revisorerna att ta kontakt med andra medarbetare på 
byrån.  
 
A säger att revisionsbyrån X har även en databas, så kallade who is who, i vilken byrån har 
information om olika medarbetare, vad de har för kunskap och vilka erfarenheter de har inom 
olika verksamheter. A tillägger att revisionsbyrå X använder sig utav en utbildningsstege i 
vilken byrån dokumenterar ett CV inom företaget.  
 
B säger att man utgår från att den ansvarige revisorn (partnern) har den erfarenhet som 
behövs för att kunna planera uppdraget och dess särbehov i sammanhanget. Det är således 
partnern som väljer ut teamets sammansättning. Uppdragen skiljer sig enligt B mellan stora 
och små uppdrag: för stora uppdrag och aktiebolag är det alltid en partner som anses den 
ansvariga revisorn som är även ansvarig för att sammansätta teamet och kontrollera dess 
oberoende. För mindre uppdrag kan det vara en auktoriserad revisor som är den ansvarige 
revisorn utan att vara partner i byrån.  
 
B tillägger att det dock finns vissa branscher som försäkringsbranschen där ett antal partners 
(och även medarbetare) har specialistkunskap. Detta behövs enligt B inte för så kallade 
allmänna uppdrag för aktiebolag i vanliga branscher. Även oberoende revisorer kan användas 
för ett uppdrag om det finns behov av särskilda kunskaper. Däremot har revisionsbyrån X 
enligt B ofta kompetensen ”i huset”.  
 
C säger att det finns partner som ansvarig för teamets sammansättning efter kunskap i 
branschen och intresse hos medarbetaren. Vi har alltid lärande inom teamet. Den ansvarige 
revisorn måste ha goda kunskaper om handledning av andra som ingår i teamet. Denne måste 
vara coach och gruppchef som även sätter löneplanerna och utveckling och inriktning som 
medarbetaren är intresserad av.  
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A säger att revisionsbolag X har en grupp som heter TSG. Syftet med denna grupp är enligt 
A att undersöka vad som är nytt angående regler och dess tolkningar. Diskussionerna förs i 
gruppen som ibland identifierar olika mallar eller förbättringar i revisionen och revisions-
processen och sprider kunskapen till andra i byrån. Det kan vara fråga om nya regler eller 
mallar som annan revisor har använt i ett uppdrag eller andra frågor som rör yrket. A 
tillägger att det även finns databaser där olika styrdokument finns tillgängliga för alla. Utöver 
detta innehåller databasen information om revisionsregler och byråns regler som syftar till 
kunskapsspridning mellan medarbetarna och i vissa fall fungerar som handbok för dessa. A 
anser att kunskapen sprids också inom revisionsgruppen men även genom kontakt med andra 
medarbetare och genom själva revisionsuppdraget.  

 
C säger att det inte finns en speciell funktion att utveckla kvaliteten genom best practise. Hos 
revisionsbyrå Y sker detta istället utan genom olika partnermöten där kan det förekomma 
olika diskussioner om sådana frågor och möjligen hur dessa kan läras ut till andra. Lärandet 
görs så fallet av mycket erfarna revisorer och kan leda till olika utvecklingar i arbetssättet hos 
revisionsbolag Y. C tillägger att revisionsbolaget dock har databaser samt manualer för hur 
tjänsterna ska utföras. Lärandet angående best practises kan enligt C anses vara mer relaterad 
till företagskulturen än fastställda processer.  
 
A säger att för att säkerställa kunskapsnivån för olika uppdrag har revisionsbyrån X 
omfattande planer för utbildning och kunskapsutveckling. Utbildningen består främst av ett 
baspaket för utbildning som alla nya medarbetare som ska jobba med revision måste 
genomgå. Revisorerna utbildas bland annat inom revisionsrätt, det vill säga vilka regler och 
lagar som gäller för revision och annan grundläggande information som hjälper revisorn att 
utföra revisionsuppdragen. Andra exemplar på utbildningar är bokföring, skattefrågor och 
olika regler som gäller för den egna revisionsbyrån. Efter baspaketet beror utbildningen 
främst på det område medarbetaren ska jobba med. Man utbildas 100-120 timmar per år och 
anställd för att lära sig nya regler och vilka ”nyheter” det finns inom revision.  
 
A tillägger att en fadder utses för varje ny anställd. Faddern fungerar som mentor och 
vägledare till medarbetaren för att denna ska komma bättre in i arbetet och revisionsbyråns 
sätt att fungera samt dess regler och procedurer. Uppgiften som fadder syftar enligt A även 
till att allmänt stötta nya medarbetare. 
 
Varje år har vi även utvecklingssamtal som bygger på en självutvärdering. Arbetaren 
utvärderas då enligt uppsatta mål som man själv eller den ansvarige sätter upp. Syfte med 
detta är att utse vilka behov som finns för utbildningar eller stöd som behövs. En utvärdering 
sker även av medarbetarens insats genom året. Medarbetarna utbildas även i pedagogik och 
kommunikation. I revisionen uppstår svåra situationer där revisorn måste förklara för 
kunderna praktiska regler och lagar och dess betydelse. Utbildningen hjälper revisorn att på 
ett pedagogiskt sätt förklara komplexa frågor till kunden på ett enkelt och begripligt sätt. 
Detta syftar även till att träna medarbetarna i kommunikation som är en viktig del av 
revisorns arbete.  
 
B uttalar sig om att revisionsbyrå X har en plan att utföra olika kurser tills man blir 
auktoriserad. Utbildningens upplägg är likadan för alla nyanställda men skiljer sig i ett senare 
skede beroende på avdelningen man arbetar på samt dess särskilda kunskapskrav. 
Utbildningen fortsätter även efter auktorisation för att kunna hantera nya regler och uppdrag 
samt för att behålla kunskapsnivån hos personalen. B anser att ett stort revisionsbolag har 
oftast den särskilda kunskapen för olika uppdrag och således finns det oftast inte behov för 
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att utbilda för särskilda uppdrag. Vid behov är det enligt B dock möjligt att genomföra en 
vidareutbildning. 
 
C säger att lärande är en mycket viktig del av byrå Ys koncept.  Förutom de obligatoriska 
utbildningarna för nya medarbetare och olika utbildningsplaner ingår även utbildning för de 
övriga på ungefär 80-100 timmar om året lärande. C betonar att ”Learn through doing” är ett 
viktigt koncept i byråns arbete.  C tillägger att det finns alltid stöd om någon skulle behöva 
det genom det egna arbetsteamet. Vidare har alla nyanställda en personlig coach i form av en 
handledare.  
 

4.6 Teknisk- och resultatkvalitet 
Mätning och uppföljning av kvalitet 
A anser att det är svårt att mäta kvalitet med nyckeltal. Revisionsbyrå X mäter nyckeltal 
huvudsakligen genom antalet timmar per uppdrag och kund. A förklarar vidare att varje kund 
har ett konto revisionsbolaget och revisionsbolaget kontrollerar antalet arbetade timmar och 
jämför med tidigare uppdrag hos samma klient och undersöker skillnaderna som uppstår. A 
tillägger att revisionsbolaget X försöker att kartlägga anledningar till de olika förändringarna. 
Enligt A är ett sätt att upptäcka behov för ytterligare tid hos kunden är att utgå från 
informationsinsamlingsfasen vid revisionsprocessens planering.  Detta är enligt A ett bra sätt 
se vilka förändringar har skett i klientföretaget och på vilket sätt detta kommer att påverka 
kontot. En del av denna process är att förklara möjliga tidsskillnader i uppdraget till kunden. 
A avslutar genom att tillägga att klienterna och deras företag ändras, vilket gör denna typ av 
mätningar svåra.  

 
B säger att det finns olika kontroller för att mäta revisionskvalitet. Den första kontrollen 
utgörs löpande med själva uppdraget. Man gör en review på det utförda arbetet för att 
försäkra sig om att RS 220 (IFAC) följs på ett tillfredsställande sätt. Enligt B finns det även 
byråkontroller där man utför stickprov för att säkerställa kvaliteten. Det finns 
kvalitetskontrollanter som använder sig av checklistor för detta. En noggrann dokumentation 
av uppdraget är enligt B nödvändig för att kunna kontrollera det utförda arbetet. B tillägger 
att även uppdragsgivaren kontrollerar arbetet genom bolagsstämman. Andra intressenter kan 
anses kontrollera arbetet indirekt. Den huvudsakliga kvalitetsfokusen ligger dock på 
aktieägarna på grund av att det är dessa som anses (indirekt) vara uppdragsgivare. 
 
A säger att tidsbristen ofta kan bli ett problem för revisionskvalitet. A menar att även om 
man utför en noggrann planering för ett uppdrag, kan det uppkomma saker genom 
granskningen som kräver mer tid och granskning än man förväntade sig. Orsakerna bakom 
ändringar i tidsschemat är enligt A ofta situationsbetingade.  
  
B anser att vissa månader arbetar man i ett högt tempo (januari-februari). Uppdragen sprids 
dock även över hela året. Den största utmaningen är att dokumentera uppdragen på rätt sätt. 
Revisionsmanualen utgör grunden till en revisors arbete men den rätta dokumentationen är 
minst lika viktig. Man ”bockar” naturligtvist av vissa grundkrav men lika viktigt är det att 
dokumentera bedömningar i revisionsarbetet. B säger vidare att själva begreppet kvalitet är 
svårt att definiera och identifiera i revisionen. B avslutar genom att konstatera att följa 
manualer och regler för revisionen och revisionsprocessen är grunden för kvalitet men 
garanterar inte perfekt kvalitet.  
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A anser att planeringen av uppdraget därför är extra viktig. A avslutar genom att ge ett 
exempel hur man undviker de värsta problemen i sammanhanget:   
 

”Man kan exempelvis slå en signal till kunden för att fråga om det har skett väsentliga 
ändringar i företaget för att förbättra planeringen tidsmässigt”. 

 
B säger att nyckeln till att hantera tidspress på ett bra sätt är relaterat till bra planering. Man 
måste planera uppdragen och dess behov på ett sätt som försäkrar att tidspressen inte blir för 
stor. 
 
C uttalar sig om att revisionbyrå Y hanterar tidsbristen och tidspressen med revisionen 
genom att bolaget försöker flytta en del av revisionsarbetet till innan sista kvartalets slut. 
Revisionsprocedurerna som kan utföras tidigare än när bokslutsperioden påbörjas är ett bra 
sätt att minska tidsbristen i revisionssammanhanget.  
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5 ANALYS 
 
Analysavsnittet inleds med en analys av förväntningsgapet i revisionen för att bygga 
förståelse för hur klienterna ser på revision som en tjänst samt för att analysera hur detta 
lägger grunden till revisionskvalitet. Vidare analyseras revisionskvalitet utifrån Gummessons 
tjänstekvalitetsmodell. Analysavsnittet avslutas med en utvidgning genom en analys av de 
egenskaper av revisionen som erhållits via empirin genom den kvalitativa undersökningen. 
 

5.1 Förväntningar och förväntningsgapet i revision 
I detta avsnitt analyserar vi hur förväntningar på revision kan se ut, vilka problemområden 
som finns och vilka tillvägagångssätt som skulle kunna minska förväntningsgapet mellan 
revisionsbolagen samt revisionens intressenter.  
 

5.1.1 Inledning 
Gummesson utgår från kundens upplevelse som den primära aspekten att beakta i en 
kvalitetsanalys. Hur kunden upplever tjänsten påverkas, enligt Gummessons modell, av vad 
kunden har för förväntningar. Förväntningarna växer fram genom den bild tjänsteföretaget 
har förmedlat av sig själv genom marknadsföringen. Alternativt kan förväntningarna bero på 
förmedlade erfarenheter via andra kunder eller egna erfarenheter. Förväntningarna kan även 
påverkas av kundens behov samt kundens uppfattningar om vad tjänsten innefattar.  
 

5.1.2 Förväntningar och förväntningsgap 
Vad som utmärker revision som en tjänst är dess reglering av olika organ vilka sätter 
riktlinjer för hur revisionen skall utföras. Enligt Zeitman et al. (1990) påverkas kundens 
upplevda kvalitet av hur dennes behov och förväntningar uppfattas av företagsledningen. Här 
finns det två aspekter att beakta. För det första reglering av revisionen genom riktlinjer som 
är lagstadgade och krävs enligt god revisionssed. Detta syftar huvudsakligen till att försäkra 
så hög kvalitet som möjligt i utförandet av revisionstjänsten. Detta sker genom att dessa 
riktlinjer och regler är specifika angående procedurer som förväntas av revisorn, samt hur 
revisorn skall kontrollera att även revisionsklienten har följt regler för redovisning och inte 
brutit mot lagar eller god redovisningssed. Den andra aspekten att beakta är revisionsbyrå-
ledningens uppfattning och tolkning av reglerna genom försöket att anpassa riktlinjerna till 
enskilda revisionsuppdrag.  
 
Vidare kan revisionsbyrån även erbjuda kunden ytterligare tjänster utöver själva revisions-
uppdraget. Dessa tjänster som kan förväntas leverera värde till klienten kan innefatta bland 
annat ytterligare rapportering eller identifiering av problemområden i företagsförvaltningen 
och den interna styrningen. Förväntningsgapet kan även ses genom två olika perspektiv 
beroende på vilka kunderna av revisionen är. För företaget, det vill säga företagsklienten, kan 
förväntningarna även innefatta personliga egenskaper hos revisorn, utförlig och detaljerad 
rapportering samt trevligt bemötande. Brister i dessa kan leda till annan upplevelse av 
kvalitet även om själva processen har utförts i enlighet med lagar, regler samt god revisions-
sed. Utifrån de externa intressenternas perspektiv gentemot vilka revisionen huvudsakligen 
utförs är förväntningarna annorlunda. Utgår man från agentteorin är revision en kontroll-
funktion genom vilken informationsrisken mellan ägare och externa intressenter kan mins-
kas. Förväntningarna i detta fall utgår huvudsakligen utifrån denna funktion. 
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Tjänsteföretagsledningens uppfattning angående riktlinjerna samt hur tjänsten ska utföras 
påverkar i sin tur leveransen av tjänstekvalitet till kunden. Hur tjänsten ska utföras, vilka 
kompetenser och egenskaper som behövs för specifika uppdrag samt vilka resurser som krävs 
för att utföra uppdraget påverkar medarbetarna och deras genomförande av uppdraget. I ett 
tjänsteföretag är det huvudsakligen kunskap och interaktion mellan kunder och anställda som 
skapar kvalitet. Hur ledningen tolkar och överför detta till sina medarbetare har stor betydelse 
för kundens kvalitetsupplevelse. Rätt bedömning av kunskapsbehovet och utveckling av 
medarbetarnas kunskap kan därmed vara avgörande.  
 
Förväntninggapet i revision 
Ett flertal forskare har genom empiriska studier visat att det finns ett gap mellan vad 
kunderna förväntar sig av revisionen och vad revisionen egentligen syftar till139. Gapet 
uppstår som resultat av missuppfattningar angående revisorns roll och vad denne är avsedd 
att göra. Det som även bidrar till detta gap är skandaler i näringslivet då många anser att 
revisorn är lika ansvarig som företagsledningen. En stor del av missuppfattningen orsakas 
även av att revisionen är en stängd tjänst som inte kan synas av personer utanför företaget 
eller utanför revisionsteamet.  
 
Revisionens egentliga syfte och klientens förväntningar 
Det grundläggande syftet med revision är som vi tidigare beskrivit att genom att undersöka 
företagsledningens påståenden hitta bevis för att bekräfta eller förkasta informationen i 
årsredovisningen. Vidare ska revisorn granska förvaltningsarbete samt att lagen följs. 
Granskningen ska även omfatta aspekter som fortlevnad, att företaget inte ligger under 
obeståndshot (EU-kommissionens gröna bok om revision, 1996). Enligt våra respondenter 
kan denna aspekt ibland vara svår att bedöma. Såsom respondenterna beskriver det kan 
revisionsprocessen vara utförd enligt samtliga lagar, regler och manualer men i slutskedet av 
revisionen blir det tydligt att företagsklienten befinner sig i risken till obestånd. Trots detta 
kan förväntningarna hos klienten även inkludera olika uppgifter som enligt ovan anses ligga 
utanför revisionsuppdraget; t ex att ge råd beträffande förbättringar och effektiviseringar i 
verksamheten eller att revisionen syftar till att upptäcka eventuella felaktigheter eller 
misskötsel av företaget.  
 
Anledningar till förväntningsgapet 
Våra respondenter menar att det finns en bristande kommunikation mellan revisionsbransc-
hen och näringslivet och allmänheten angående revisorns roll och revisionssyfte. Res-
pondenterna menar att detta uppstår på grund av otydlig information angående uppdraget och 
vilka arbetsuppgifter som åligger en revisor. Det existerar ibland även missuppfattningar 
gällande revisionstjänsten som ett begrepp och många uppdragsgivare förväntar sig även att 
revisorn ska utföra konsulttjänster under själva uppdraget. Felaktiga förväntningar från andra 
intressenter inkluderar en missuppfattning om att revisorn ska upptäcka samtliga fel och 
möjliga bedrägerier i företaget.  
 
Kvalitet och förväntningsgapet 
En viktig fråga uppstår i detta sammanhang; hur påverkas kvaliteten av förväntningsgapet? 
Gummesson menar att kundens förväntningar utgör en utgångspunkt för bedömning av 
kvaliteten. För att uppnå hög kvalitet anser han att tjänsten och dess leverans ska motsvara 
förväntningarna. Förväntningar på tjänsten är grundade på en kombination av tidigare 

                                                 
139 Lowe et al., 1993 & Humphrey et al., 1993. 
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erfarenheter, upplevelser, kundens behov samt kommunikation. Hur företagen marknadsför 
sig själva påverkar vidare kundens förväntningar och hur de ser på tjänsten. För externa 
intressenter är upplevelser och erfarenheter svårdefinierade i revisionen; här handlar det om 
erfarenheter som kunden har till exempel genom olika skandaler vilket genom 
medierapportering leder till att förväntningsgapet ökar. Enligt respondenterna kan detta anses 
vara ett problem eftersom revisionsprofessionen har saknat en branschorganisation vilken 
kan, såsom respondent C beskriver, tydligare motsätta sig den felaktiga medierapporteringen 
samt bättre förmedla skillnaden mellan revisorns ansvar i förehållandet till vilka felaktigheter 
man bör och kan upptäcka vid ett revisionsuppdrag. Kommunikationen anses därmed vara 
bristfällig mellan revisionsbranschen och allmänheten angående revisorns roll och ansvar. 
Revisorn förväntas granska företaget i alla avseenden, identifiera olika bedrägerier samt 
eventuell misskötsel i företaget i minsta detalj. Kommunikationen angående revisorns ansvar 
samt uppgifter förväntas bli bättre i framtiden genom att FAR kommer att utvecklas till en 
branschorganisation för revisorerna. En tidigare avsaknad av sådan kan ha lett till att 
allmänhetens samt intressenternas förväntningar angående revisorernas uppgift och ansvar 
har varit felaktiga. Förväntningarna från revisionsklientens sida är även dessa höga. En 
utförlig rapportering, förslag på effektiviseringar och förbättringar på management och 
kostnadsstrukturen samt andra tjänster kan förväntas av revisorn. Revisorn förväntas vidare 
vara både billig och effektiv.    
 
Att hantera förväntningsgapet 
Förväntningsgapet kan minskas genom att utöka och tydliggöra informationen gällande 
revision. Detta betyder ännu tydligare kommunikation om vad revisionsuppdraget omfattar 
samt vilken roll och vilket ansvar revisorn har. Detta uppnås vanligtvis genom engagement 
letter i vilket villkoren för uppdraget specificeras. Enligt respondenterna i undersökningen 
uppstår det dock situationer där kunden har förväntningar på att revisorn skall leverera ett 
slags ”mervärde” vid sidan av det huvudsakliga uppdraget. Anledningarna till detta kan vara 
flera. Klienten kan fortfarande ha felaktiga uppfattningar om vad revisionsprocessen innebär 
samt vilka procedurer detta innefattar. Vidare kan klientens uppfattning om hela 
revisionsyrket ha betydelse: revisorer anses vara ”allvetare” inom ekonomin och dess 
funktioner. När en revisionsklient uppfattar revisorn som kompetent på alla områden inom 
ekonomi, inte endast främst i revision och revidering, kan det uppstå felaktiga förväntningar 
angående revisorns kompetens samt kapacitet. Kunden kan då förvänta sig att revisorn 
problemfritt skall kunna leverera mer utförliga tjänster än de specificerat i engagement letter.  
 

 74



5.2 Revision som en tjänst 
I denna del analyserar vi de egenskaper vi tidigare identifierat under litteraturstudien utifrån 
Gummessons tjänstekvalitetsmodell. Vidare skall de identifierade kvalitetsegenskaperna och 
dess hantering och säkring diskuteras och analyseras utifrån revisionsbyråernas perspektiv. 
  

Tjänstekvalitet ur kundens perspektiv 

 
Figur 12: Tjänstekvalitet ur kundens perspektiv (Källa: Gummesson 1993b, s 10). 

 

5.2.1 Inledning 
Gummesson anser att faktorer som förväntningar och profil skapar en uppfattning om typen 
av kvalitet som kunden förväntar sig av tjänsten. Upplevelsen bygger sedan på hur bra eller 
dåligt tjänsten utförts och levererats till kunden. Gummesson identifierar fyra typer av 
kvaliteter som utmärker tjänster så att den upplevda kvaliteten motsvarar den förväntade 
kvaliteten. Gummesson konstaterar att det är samspelet mellan de fyra olika kvaliteterna samt 
företagets image som skapar kvalitetsupplevelse hos kunden. Om den levererade tjänsten 
motsvarar kundens förväntningar har företaget lyckats bra med att även leverera hög kvalitet. 
Vilka egenskaper passar då in under de olika kvalitetsaspekterna och hur använder 
revisionsföretagen dessa egenskaper för att uppnå hög kvalitet i revisionen? 
 

5.2.2 Image och profil 
En del av kundens upplevda kvalitet utvecklas genom revisionsbolagets image samt hur 
revisionsbolagen vill att kunden ska uppfatta denna. Image handlar om revisionsbolagens 
rykte och varumärke samt hur bolagen arbetar för att underhålla dessa. I revision har faktorer 
som varumärke och image stor betydelse för klientens upplevda kvalitet. Byråns storlek och 
varumärke inom tillexempel the ”Big Four” kan ge kunden en känsla av hög kvalitet. Genom 
olika undersökningar har det bland annat framkommit att många klientföretag väljer stora 
revisionsbyråer med känt varumärke innan dessa börsnoteras eller i de fall då klienten 
erbjuder marknaden en IPO (Initial Public Offering). Syftet med detta är att försöka försäkra 
marknaden om hög kvalitet och värde på informationen angående företagets situation.  
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Revisionsföretagen underhåller sin image genom att erbjuda kunden bästa möjliga service. 
Utvärdering av revisorernas utförande av tjänsten hos kunden och om kunden är nöjd med 
tjänsten görs bland annat genom enkäter och undersökningar via funktioner i själva byrån 
eller externa företag. Resultaten av dessa undersökningar rapporteras sedan till företaget för 
att detta ska kunna ta del av informationen samt vidta möjliga åtgärder. Revisionsföretagen 
mäter även kundens upplevelse av tjänstekvalitet i förhållande till priset och huruvida 
uppdraget har skapat värde till kunden. Revisionsbolagen bevakar även vad som sägs om 
revisionsbolaget i media och sprider detta internt till samtliga medarbetare för att öka 
medvetenheten om företagets rykte och image hos kunderna och allmänheten. Ett annat 
intresseområde för revisionsföretagen är att bevaka olika parametrar som till exempel 
undersökningar om bästa arbetsgivare samt hur attraktivt företaget är för kunderna för att 
sedan vidta eventuella åtgärder för förbättring.      
 

5.2.3 Konstruktionskvalitet 
Konstruktionskvalitet handlar om hur bra tjänsten är utformad; vilka regler, manualer och 
standarder företaget har för att utföra tjänsten optimalt. Avgörande är bland annat hur dessa 
uppfattas och tolkas av medarbetarna samt hur bra detta har kommunicerats till medarbetarna 
som ska utföra tjänsten. Dålig konstruktion av tjänsten kan skapa problem för både 
medarbetare och kunder. Detta riskerar i förlängningen att påverka kvaliteten negativt.  
 
I jämförelse med andra tjänster har revisionen kommit långt som standardiserad tjänst. 
Revisionen regleras bland annat av officiella organ som FAR och IFAC vilka ger riktlinjer 
om hur tjänsten ska utföras och vilka procedurer revisorn bör följa under utförandet av 
uppdraget. Reglerna ger även revisorerna vägledning om hur förhållandet till kunderna ska se 
ut. Gummesson argumenterar för att en standardiserad produktion ger hög kvalitet. 
Utmaningen i revisionen är att vissa delar inte går att standardisera. Revisorers bedömningar 
utgör bland annat fortfarande en stor del av revisorsarbetet under uppdraget. Revisorn 
behöver vidare göra bedömningar under olika delar av revisionsprocessen. Redan under 
informationsinsamlingen har revisorn till uppgift att utvärdera värdet av informationen och 
utifrån dessa göra bedömningar angående risker och väsentlighet. Ytterligare analys under 
arbetets gång kan även förekomma då revisorn utvärderar olika poster och bedömer behovet 
av ytterligare granskning. Bedömningarna kan även omfatta klientens bedömningar i 
årsredovisningen och undersöka grunderna för sådana bedömningar och dess sannolikhet. 
Det väsentliga angående kvalitet i bedömningar är att lära revisorerna varierande tekniker för 
att kunna göra rätt bedömningar. Bedömningar är något som inte går att standardisera. 
Kvalitet i bedömningar kan däremot, såsom Garvin140 påpekar, exemplifieras. 
Exemplifiering kan leda till lärande i den mening att begreppet kvalitet blir mer konkret 
genom exemplifiering av olika situationer där bedömningar kan anses vara välgrundade, det 
vill säga rätta och därmed inneha god kvalitet. Revisionsbyråerna använder sig utav denna 
typ av lärande främst inom revisionsteamet för ett specifikt uppdrag. Det finns funktioner där 
revisionsbyråer utvecklar egna tillvägagångssätt i processform. Att lära sig göra bedömningar 
är dock något som har egenskap av att detta utvecklas genom företagskulturen snarare än 
fastlagda processer. Som en av respondenterna påpekar: man kan ha gjort alla revisions-
procedurer rätt, men i slutändan upptäcker man att företaget ifråga inte har förutsättningar att 
fortsätta verksamheten såsom en going concern. I slutändan handlar revision om bedöm-
ningar och att utveckla denna egenskap är viktigt för slutresultaten mellan revision av god 
eller dålig kvalitet. 

                                                 
140 Garvin, 1988, I Gummesson, 1993b, s 7. 
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I vår litteraturstudie har vi identifierat olika egenskaper som kan bidra till förbättrad 
konstruktionskvalitet. Nedan undersöker vi hur revisionsbyråerna beaktar sådana egenskaper 
och hur dessa kan tillämpas på ett praktiskt sätt för att förbättra kvaliteten.   
 
Utgångspunkten för utförandet av tjänsten är de internationella riktlinjerna och god 
revisionssed. Av dessa har revisionsföretagen skapat manualer som utgör vägledning för alla 
revisorer på revisionsbyrån. Manualen utvecklas kontinuerligt och uppdateras med allt nytt 
som krävs av lagen samt av erfarna revisorer under olika diskussioner som sker inom 
revisionsbyrån. Manualen är i de fall vi undersökte det standardiserad över hela världen med 
vissa anpassningar för lokala krav i respektive land. Fortsättningsvis diskuterar vi även andra 
aspekter under respektive rubrik.       
 
Manualer och dokumentation över hur tjänsten ska utföras 
Revisionsföretagen har egna manualer för hur en revisionstjänst skall utföras. Manualerna är 
desamma världen över och tillämpningen av procedurerna i manualen är obligatorisk. 
Innehållet i manualen är en affärshemlighet som tillhör revisionsbyrån. I allmänhet är 
manualerna utformade så att de innehåller revisionsbyråns metodik och regler för hur 
revisionen ska utföras. Den fungerar som vägledning för revisorerna på byrån oavsett var i 
världen de befinner sig. Manualen utgår från IFAC som vägledning och sedan utvecklas den 
vidare av erfarna revisorer genom deras arbete. Manualen kan även innehålla revisionsbyråns 
strategi och filosofi.  
 
Förklaring och praktisk beskrivning av revisionsstandarder 
Revisionsbolagen angav att de i de flesta fall lär sig att praktiskt tillämpa manualen och 
revisionsstandarderna genom sitt arbete inom revisionsteamet. Detta är, enligt Gustavsson, 
ett sätt att utveckla de uppgiftsbaserade kvalifikationerna angående den praktiska kunskapen. 
Standarderna lärs även ut genom internutbildningar som man inledningsvis får när man 
börjar sitt arbete på revisionsbyrån. Utbildningen hos revisionsbyråerna utvecklar således 
även de teoretiska kunskaperna väl eftersom mängden utbildningstimmar var omfattande hos 
de undersökta revisionsbolagen.  Det finns även funktioner hos revisionsbyråerna som 
övervakar nya regler och ändringar och meddelar detta till personalen genom interna 
databaser. 
 
Anpassning av kvalitetsriktlinjer till enskilda uppdrag 
Detta ingår under revisorsarbetet då anpassningen sker i förhållandet till uppdragets 
omfattning och revisorns bedömning av väsentlighet och risker i företaget. Detta kan även 
ske genom konsultation med andra revisorer och experter på revisionsbyrån. Avgörande kan 
enligt Gustavsson vara att skapa rätt företagsklimat som uppmuntrar till kontinuerligt 
lärande. Enligt revisionsbyråerna uppmuntras medarbetarna till lärandet samt att vid behov 
konsultera kollegor hos bolaget. Ett exempel på försök att uppnå detta beteende hos 
personalen är att revisionsbolagens utrymmen ofta är byggda i öppna landskapsmiljöer vilket 
underlättar att ta kontakt med medarbetarna.  
 
Medvetande om kvalitetsriktlinjer 
Flint anser att det är viktigt att medarbetarna både är medvetna och uppdaterade om de 
kvalitetsriktlinjer som revisionsbyråns har. Betydelsen av dessa är att ge vägledning för 
medarbetarna angående företagets filosofi och strategi samt påvisa en standardiserad syn och 
medvetenhet om kvalitet och dess betydelse för revisionsbyrån och kunderna. Kunskaperna 
får medarbetarna genom utbildningar som de deltar i när de börjar på revisionsbyrån. Där lär 
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man sig kunskaper om revisionsbyråns regler och procedurer, riktlinjer samt olika 
kvalitetsaspekter och dess betydelse. Detta förstärks och utvecklas även under det praktiska 
arbetet med revisionen genom handledning och konsultation inom revisionsteamet.  
 
Dokumentation av svåra revisionssituationer och hur dessa kan hanteras 
Dokumentationen av svåra revisionssituationer ansågs inte vara så väsentligt enligt 
revisionsbyråerna. Detta ingår snarare i inlärningsprocessen som en del av det praktiska 
arbetet med revisionen. Genom konsultation med andra medarbetare kan dock olika idéer och 
diskussioner hjälpa till att analysera svåra situationer samt hur dessa ska revideras och 
undersökas. Även här har Gustavssons teori om företagsklimat betydelse. 
 
Utvärdering av uppdragen och identifiering av ”Best Practices” 
Utvärdering är en viktig aspekt som bidrar till förbättringar angående hur tjänsterna skall 
planeras och utföras. Detta fanns inte tydligt beskrivet i revisionsbyråernas funktioner, utan 
hade andra former som ingick under andra funktioner. Bland dessa fanns det funktioner som 
bevakar regler och tolkningar angående god revisionssed som ibland kan identifiera nya 
mallar eller checklistor som bidrar till effektiviteten under revisionsprocessen. Detta kan 
även förekomma i möten mellan erfarna revisorer som kan leda till utveckling av manualen 
eller förslag på förbättringar hur bolaget kan utföra tjänsten på ett effektivare sätt. Ett bra sätt 
att beskriva situationen gavs av revisor C som instämde i att lärandet hos revisionsbolaget Y 
ofta är kulturrelaterat istället för processrelaterat. 
 
Sammanfattande diskussion om konstruktionskvalitet 
Vi kan konstatera att revisionstjänsten är en mycket reglerad tjänst. Det finns krav på 
revisorn att utföra revisionen i enlighet med god revisionssed och även byråregler och 
filosofi. Kvalitetsbedömning utgår huvudsakligen från revisorns korrespondens med reglerna. 
För att uppnå konstruktionskvalitet skall tydliga riktlinjer för hur tjänsten ska utföras vara 
klart beskrivna och införstådda av medarbetarna. Med detta har revisionen kommit långt. Det 
finns klara och tydligt beskrivna regler samt manualer och checklistor som hjälper revisorn 
att utföra tjänsten på bästa sätt. Enligt respondenterna är det i princip omöjligt att kunna 
överse en viktig punkt i revisionsprocessen på grund av att dessa kontrolleras och 
dokumenteras noggrant. Problem kan dock uppstå, som en respondent beskriver, utifrån att 
man ”prickar av” vissa kontroller som genomförda och sedan glömmer att utföra dessa. 
 

5.2.4 Produktions- och leveranskvalitet  
Denna andra typ av kvalitet handlar om hur noggrann leverantören (tjänsteproducenten) är i 
sin utformning och leveransen av tjänsten i jämförelse med manualen och dokumentation i 
enlighet med konstruktionskvalitet. Detta kan med andra ord uttryckas med hur noggrann 
leverantören är med att följa regler och manualer för denna tjänst och hur tjänsten levereras 
till kund. Leveranskvalitet i revision handlar om att kunna revidera och kontrollera informa-
tion presenterade av klienten och säkerställa dess äkthet genom att finna bevis som bestyrker 
eller förkastar denna. Viktiga egenskaper här handlar om revisorns skicklighet, dennes obero-
ende, teamets motivation samt även personliga egenskaper som t ex kommunikationsförmåga 
för att på bästa sätt få kundens förtroende och samarbete för att erhålla nödvändig informa-
tion. Nedan har vi identifierat följande egenskaper som kan ha betydelse i sammanhanget.       
 
Revisionsteamets sammansättning 
Revisionsteamet är den del av revisionsbyrån som upprätthåller kontakten med kunden och 
har ansvaret för utförandet av tjänsten. Tjänster utförs genom den kontakt och det samspel 
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som sker mellan revisionsteamet och klienten. I teamets sammansättning ska förutom de 
formella kraven även faktorer som kunskap och färdigheter tas i anspråk. Vi har identifierat 
två viktiga egenskaper i teamets funktionella sammansättning; för det första identifiering och 
tydlig beskrivning av de kunskaper och färdigheter som krävs av uppdraget och för det andra 
att beakta detta i revisionsteamets sammansättning. Detta görs redan vid utvärdering av 
acceptans av uppdraget. Enligt vår empiri beaktas sådana krav i teamets sammansättning 
redan vid utvärdering av uppdraget för acceptans. Sammansättningen av teamet sker internt 
på revisionsbyrån. Den ansvariga revisorn väljs internt enligt vilken bransch klienten är 
verksam i. Det är sedan den ansvarige revisorn som sammansätter teamet. Andra medlemmar 
i teamet sammansätts dels enligt personliga erfarenheter och kontakter i själva revisions-
byrån, dels genom kunskaper och färdigheter som krävs av uppdraget. För att underlätta valet 
av personal finns det även i vissa fall databaser som specificerar vilka huvudkompetenser 
som finns hos personalen, så kallade ”who is who databaser”.  
 
Teamets motivation 
Kvaliteten i denna mening handlar om förväntningar och förståelse. Redan på ett tidigt 
stadium i revisionsutförandet ska revisorn ha förmåga att identifiera kritiska faktorer som kan 
påverka revisionen. Här ska aspekter som kommunikation mellan revisionsteamet och 
revisorn vara tydlig angående vad som förväntas av medarbetarna samt vilka kontrollåtgärder 
som finns. En tydlig beskrivning av arbetsuppgifter, tidsbudget samt detaljerad planering kan 
bidra till ökad motivation. Beskrivning av vilka kunskaper och resurser som finns att tillgå 
för konsultation kan även bidra till medarbetarnas motivation och underlätta deras arbete. 
Sådana egenskaper beaktas i olika revisionsuppdrag genom tydlig beskrivning av roller i 
teamet samt vad som förväntas av var och en av medarbetarna. Det är även motivations-
höjande att erbjuda olika typer av tillgängliga resurser för konsultation och stöd genom t ex 
databaser och handledning. Många revisionsföretag erbjuder även faddrar och mentorer för 
nyanställda vilket är ett bra koncept för att nyanställda snabbt ska komma in i arbetsupp-
gifterna. Detta fyller även en social funktion i form av ökad trygghet, stabilitet och 
gemenskap som resultat. Yrkesmässig utveckling erbjuds alla medarbetare genom det hierar-
kiska system som tillämpas av många revisionsbyråer då ansvaret hos den anställde ökar med 
intjänad erfarenhet som bas.    
 
Korrespondens med lagar och regler 
Detta kan delas upp i två delar; dels god revisionssed och dels interna regler hos själva 
revisionsbyrån. Som vi tidigare diskuterat är revision en speciell tjänst som är starkt 
beroende av lagar och regler vilka reglerar både hur tjänsten ska utföras samt vilka aspekter i 
utförandet som ska beaktas. Kvalitet kan även definieras utifrån revisorns korrespondens med 
dessa regler. Vidare har olika revisionsbyråer egna regler och procedurer för hur tjänsten ska 
utföras. Dessa kan även innehålla regler om oberoendet och förhållandet till kunden samt 
företagets kultur angående hur kunden ska bemötas. Vikten av detta är att kunden förväntar 
sig sådant bemötande enligt tidigare erfarenheter och/eller relation till revisionsföretaget. Vår 
empiri visar att dessa kontrolleras dels genom kontroll av revisionsuppdragen, dels genom 
utvärdering av kundens upplevelse efter varje uppdrag. För att säkerställa att medarbetarna är 
insatta i byråns regler ska de årligen skriftligen intyga att de läst och förstår revisions-
företagets regler. Syftet med detta är att försäkra sig om att det inte förekommer miss-
uppfattningar hos medarbetarna angående dessa regler. Reglerna finns även beskrivna i 
databaser och lärs ut genom utbildning, handledning och genom det praktiska arbetet med 
revisionen.    
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Erfarenhet 
Revisorns yrkesmässiga erfarenhet bidrar till hög standard på revisionsuppdraget. Revisorn 
utvecklar genom sin erfarenhet sin bedömningsförmåga och större egenskaper som hjälper 
till att identifiera riskområden och vad som behöver undersökas och granskas hos klienten. 
Dessutom har undersökningar visat att ju längre revisorns yrkesmässiga erfarenhet är, desto 
högre tendens har revisorn för att utföra revisionen i korrespondens med lagar och regler. 
Detta kan även hjälpa revisionsteamet att utvecklas och få bättre handledning och förståelse 
för bedömningar. Sådana aspekter beaktas hos revisionsbyråerna då den ansvarige revisorn 
för de stora uppdragen alltid är en partner med erfarenhet inom den bransch klienten är 
verksam i. Dessutom utökas medarbetarnas erfarenhet genom större deltagande i olika 
branscher och olika uppgifter under revisionsuppdragen.   
 
Kompetens och tekniska färdigheter 
Detta är viktigt att beakta vid valet av revisionsteamet uppdragens speciella krav. Revisions-
företagen lägger stora resurser på att utveckla och utbilda sin personal för att erhålla den 
kompetens som krävs för att utföra revisionen. Kunskapen lärs ut både genom teori och 
genom utbildningar men även genom praktiskt deltagande i varierande revisions-uppdrag. 
Det finns även stort fokus på årlig utvärdering av medarbetarna. Detta sker delvis genom 
självskattning och delvis genom utvecklingssamtal med ansvariga personer. Genom detta kan 
olika förslag på utbildning eller behov av kompetensutveckling framkomma. Förutom 
handledning kan det även förekomma speciella krav på kunskap från revisions-uppdrag som 
leder till utbildning inom vissa områden för att utföra tjänsten. 
 
Förståelse för klientens system  
För att kunna anpassa riktlinjer för revision ska revisorn ha förståelse för klientens system 
samt hur utflödet av processerna är utformade för att bedriva verksamheten. Under 
informationsinsamlingsfasen utvecklas en förståelse för verksamhetens uppbyggnad. Detta 
kan skilja sig mellan olika branscher och då krävs det att revisorn har förståelse för den 
specifika branschen samt vilka risker som kan förknippas med den. För detta syfte har 
revisionsföretagen organiserat sina verksamheter kring olika branscher. Revisorerna som 
intar ansvaret för revisionen för respektive bransch ska ha erfarenhet och specifika kunskaper 
om branschen ifråga. Förståelse för verksamheten kan även förbättras med tiden ju längre 
revisorn haft uppdraget. För att försäkra kontinuiteten i kunskapsutveckling i olika branscher 
försöker ansvariga revisorer kontinuerligt att identifiera personer som är intresserade av vissa 
branscher och hjälpa dem att utvecklas inom branscherna. Databaserna i revisionsföretagen 
är till stor hjälp för revisorerna och medarbetarna då det kan finnas information om klienten 
genom t ex tidigare utförda tjänster. 
 
Grundlighet och noggrannhet i bedömningar 
För att säkerställa kvaliteten måste revisorn vara mycket noggrann i sin undersökning så att 
inte viktiga aspekter förbises och som kunnat påverka hans/hennes bedömningar. 
Grundlighet är en viktig aspekt för att bättre förstå verksamheten och komma fram till en 
korrekt och noggrann bedömning av företagets situation. Genom vår underökning var det inte 
möjligt att identifiera hur revisorerna arbetar och utvecklar detta Vår slutsats är att detta 
kontrolleras genom kontrollprocedurerna som används efter uppdraget och i vissa fall utförs 
av en annan revisor som inte ingår i själva teamet men som utgör ett stöd för revisionsteamet.  
 
Tidsanpassning 
Tidsaspekten utgör en mycket viktig egenskap för kvaliteten i revisionen. Detta ska planeras 
noggrant i enlighet med granskningsplanen och tidsbudgeten som är tillgängliga för 
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uppdraget. Varje steg av uppdraget ska planeras noggrant enligt detta så att inte 
revisionsteamet hamnar under tidspress som kan ha en negativ inverkan på kvaliteten genom 
att nonchalera väsentliga riskområden. Uppdatering av tidsbudgeten bör ske kontinuerligt 
under uppdraget för att försäkra att allt fortskrider som planerat eller om något behöver 
justeras för att undersöka områden som har uppkommit under granskning av arbetet. För 
kunden är det mycket viktigt att kunna utföra uppdraget på överenskommen tid så att kunden 
kan anpassa tiden gällande t ex deadline för årsredovisning. Revisionsföretagen betonar 
vikten av tidsplanering. Det förekommer även uppdelningar av arbetet för stora uppdrag 
genom att man utför delar av granskningen jämnt fördelat över året för att på så sätt spara tid 
till annan granskning i slutet av perioden.   
 
Byråresursernas tillgänglighet 
Gummesson konstaterar att det är viktigt att samarbetet i tjänstekedjan är klart och tydligt 
definierat. Vidare ska det finnas tydliga referenser och riktlinjer för ansvar och 
arbetsuppgifter. Kunden ska ha klara referenser och kontaktpersoner samt att dessa är 
tillgängliga när kunden behöver få kontakt med leverantören. Samma behov finns även hos 
medarbetarna för att de ska kunna utföra arbetsuppgifterna optimalt. Konsultation och hjälp 
från experter uppfattas som en viktig del av revisionsarbetet. Eftersom revisorn arbetar med 
olika typer av verksamheter utsätts han/hon för varierande utmaningar under uppdragen. För 
att bygga upp en förståelse för verksamheten och olika tekniska aspekter hos kunden krävs 
ibland att man konsulterar experter inom vissa områden. Det kan exempelvis gälla 
konsultstöd inom skattefrågor, ITfrågor eller internkontroll samt hur dessa fungerar i 
praktiken. För revisionsteamets medlemmar kan konsultation behövas för tekniska råd från 
erfarna revisorer. Då förståelse för verksamheten krävs för att revisorn ska kunna identifiera 
riskområden för granskning, göra korrekta bedömningar såväl som att dra korrekta slutsatser 
utgör konsultation en viktig del för att uppnå hög kvalitet i slutbedömningen. På revisions-
byråerna anses detta vara en mycket viktig del av det dagliga arbetet. Vår undersökning visar 
att detta betonas och förstärks genom hela organisationen. Genom att revisionsbyråerna även 
utför konsulttjänster hos klienterna, har revisorerna stor tillgång till experter inom nästan alla 
områden som kan behövas under revisionsuppdragen. Konsultation sker huvudsakligen inom 
revisionsteamet. En ansvarig person som kan besvara frågorna och förklara svåra 
revisionssituationer och hur dessa kan hanteras finns då tillgänglig. Konsultation uppmuntras 
även inom byrån genom att medarbetaren har frihet att även konsultera andra medarbetare på 
byrån även om de inte är en del av revisionsteamet. Det finns även databaser med regler och 
dokument som kan hjälpa medarbetarna att klara sina arbetsuppgifter. 
 
Dokumentation 
Dokumentationen utgör en mycket viktig aspekt för att revisionskvaliteten skall kunna 
utvärderas och kontrolleras i efterhand. Noggrann dokumentation hjälper revisionsteamet på 
två olika sätt; för det första ger detta tydlig beskrivning av klientens verksamhet genom 
dokumentation av insamlade information om klienten. Detta kan fungera som vägledning för 
medarbetarna över vad som uppfattas väsentligt och behöver granskas hos klienten. För det 
andra hjälper en utförlig dokumentation revisorn att bevisa vad som har gjorts och granskats i 
företaget i händelse av att en konflikt mellan klient och revisor skulle uppstå. 
Dokumentationen är även en viktig aspekt för att härleda revisorn till slutsatser. Genom 
dokumentation av bevisled och olika granskningsresultat kan slutsatserna baseras på säkra 
grunder och därmed utgöra bevis för korrespondens med lager och regler. Dokumentation är 
även en viktig bas för efterhandskontroll på revisorns genomförda arbete och vilka grunder 
som revisorn gör sin bedömning. Respondenterna har varit eniga om att det är mycket viktigt 
med noggrann dokumentation. Revisionsbyråerna dokumenterar genomgående alla moment i 
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revisionsuppdragen. Där dokumenteras elektroniskt vad som gjorts samt olika uppgifter 
gällande bedömningar och slutsatser. Dessutom används checklistor som revisorn måste 
pricka av som försäkrar att revisorn inte lämnar delar av processen utan dokumentation. 
Kontrollprocedurerna är mycket omfattande och innefattar även kontroll av att dokumenta-
tionen uppdateras kontinuerligt under uppdragets gång.  
 
Övervakning och kontroll  
För att försäkra kvaliteten på revisionen är det viktigt att det finns kontroll och övervakning 
så att revisorn inte missar väsentliga riskområden hos klienten som kan vara avgörande inför 
slutbedömningen. Syftet är även att bevara revisionsbyråns rykte och säkerställa att reglerna 
om god revisionssed följs. För detta syfte har vi identifierat olika kontrollfunktioner som är 
av betydelse för kvalitetskontroll i revisionen. Dessa innefattar kontroll av dokumentation, 
kontroll av revisorns slutsatser i förhållande till beviset, kontroll av bevisen och hur pålitliga 
källorna är samt uppföljning av kontrollprocedurerna. Vår empiri visade omfattande 
åtgärder för kontroll hos revisionsbyråerna.  
 
Det finns speciella funktioner som arbetar med att kontrollera samtliga uppdrag. Arbetet 
innefattar genomgång av uppdragsdokumentationer och man säkerställer att de uppfyller alla 
formella och lagstadgade krav om god revisionssed. Detta syftar även till att kontrollera 
revisorns oberoende. Dessutom sker olika typer av kontroller, dels på lokal nivå men även på 
internationell nivå. Lokalt ansvarar huvudkontoret för kontroll genom stickprov av uppdrag 
genomförda av andra kontor runt om i landet. På internationell nivå kontrolleras 
revisionsbyråerna av dess internationella förlängning för att säkerställa att uppdragen är 
utförda i enlighet med lagens krav samt byråregler. Kontrollen sker genom stickprov av de 
utförda uppdragens dokumentation. Vi har tyvärr inte kunnat få kunskap om hur själva 
kontrollen sker eller vilka aspekter som tas med för att säkerställa kvaliteten. Detta kan 
förklaras med den typ av information som kan uppfattas som interna angelägenheter som 
tillhör själva byrån. Huvudkontroller däremot utgår från uppdragens dokumentation samt 
andra typer av kontroller genom t ex ”Quality Review Partner” som syftar till att hjälpa, ge 
råd samt att kontrollera att revisorn inte har missat något väsentligt på grund av 
komplexiteten i vissa uppdrag.  
 
Förutom dessa ha vi inte kunnat identifiera procedurer hos företagen som följer upp och 
säkerställer att själva kvalitetskontrollen på uppdragen utförs. Dock finns det en medvetenhet 
hos revisionsföretagen att lära ut och säkerställa att medarbetarna är medvetna och insatta i 
byråregler angående kvalitetskontroller och procedurer. Detta lärs ut genom utbildningar, 
coachning, fadderskap och handledning. Regler och procedurer finns även dokumenterade i 
databaser. Förutom dessa skriver de anställda på intyg att de är insatta i byråregler och vad 
dessa innebär. 
 
Ytterligare granskning av en annan revisor vid komplexa revisioner 
Kraven på en granskning av annan revisor vid komplexa revisionssituationer är valfria enligt 
FAR. Syftet med detta är att lyfta fram vissa frågor som revisorn kunde ha missat på grund 
av ett omfattande uppdrag som innefattar olika typer av granskning och innehåller 
riskområden som är svåridentifierade. En annan revisor kan i detta fall fungera som extern 
kontrollfunktion och samtidigt ge råd på områden som behöver ytterligare granskning. 
Revisionsbyråerna tar till sådana åtgärder för att säkerställa kvaliteten på revisionen. I vissa 
fall sker detta genom direkt kontroll av en annan erfaren revisor som minst har likvärdiga 
kunskaper som den ansvarige revisorn. Kontrollen omfattar uppdragets dokumentation och 
kan vidare leda till ytterligare granskning i vissa områden hos klienten om behov uppstår. 
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Vidare finns denna funktion som stödjande funktion och ingår i alla stora uppdrag. 
Kontrollen sker helt osynligt för kunden. Genom sina erfarenheter ger revisorerna inom 
denna funktion råd till den ansvarige revisorn beträffande eventuella risker och åtgärder som 
kan höja kvaliteten på det utförda uppdraget.  
  
Personliga egenskaper 
Revisorns personliga egenskaper är en viktig aspekt som bidrar till kvalitet. Egenskaper som 
flexibilitet, integritet, objektivitet, kommunikationsförmåga, etik och moral samt 
bedömningsförmåga är avgörande för revisionskvaliteten. Dock är sådana egenskaper 
svårfångade i dokumentationen eller snarare omöjliga att dokumentera och resultatet blir att 
de, enligt Eklöv (1998) ofta inte existerar i kvalitetskontroller. Trots detta finns det 
medvetenhet om vikten av sådana egenskaper hos revisionsbyråerna. Revisionsbyråerna 
angav att de söker egenskaper som god kommunikationsförmåga, social kompetens, hög 
integritet, god inlärningsförmåga, professionalism, anpassningsbarhet och analytisk förmåga 
hos potentiella medarbetare. Svårigheten utgörs av att kunna avgöra om medarbetarna 
verkligen har vad som krävs. Dock har revisionsbyråerna i viss mån utvecklat metoder för att 
mäta detta genom t ex tester och självskattning som sedan ligger till grund för vidare 
diskussioner under anställningsintervjun. Vidare mäts den analytiska förmågan genom t ex 
att redan vid anställningsintervjun presentera olika små ”case” som syftar till att undersöka 
hur personen agerar och analyserar situationen i fråga. Man undersöker även prestationer i 
studierna och även andra aktiviteter och tidigare erfarenheter. I viss mån försöker 
revisionsbyråerna förstärka och utveckla sådana egenskaper hos sina medarbetare genom 
fokus på kvalitetskontroll och utvärdering. Hos vissa revisionsbyråer ingår även detta i själva 
utbildningen i form av kurser i pedagogik och kommunikation.   
 

5.2.5 Teknisk- och resultatkvalitet 
Begreppet teknisk kvalitet handlar om resultat av tjänsten och dess pålitlighet för kunden och 
vilken nytta kunden haft av tjänsten. Det handlar om vad kunden får ut av tjänsten. I 
revisionen är denna kvalitet mycket blandad med missuppfattningen och missförståelse för 
revisorns roll och ansvar och vad kunden förväntar sig att revisorn ska göra. Utifrån revisorns 
roll och ansvar samt kundens förväntningar har vi kunnat identifiera följande egenskaper som 
bidrar till högre kvalitet i resultat av tjänsten. Teknisk kvalitet inom revision upplevs genom 
rapportering, korrekt uttalande som bygger på grundlig undersökning och noggranna 
bedömningar samt att skapa värde för kunden. 
 
Rapportering utgör en viktig del av revisionen genom att denna består av rekommendationer 
från revisorn till klienten innehållande förslag på förbättringar gällande redovisning och 
internstyrning. Kvaliteten utifrån detta är att visa kunden att man har gjort en grundlig 
undersökning av företaget som ledde fram till att dylika brister upptäckts. Sådana förslag på 
förbättringar kan öka kundens förtroende genom att detta skapar värde för kunden 
beträffande det arvode som klienten betalat för revisionen. Utförliga och detaljerade 
rekommendationer kan även förenkla för klienten att tillämpa sådana förbättringar och inse 
vikten av förändringar. Ett antal aspekter har betydelse i situationer som är sammanlänkade 
med revisorns personlighet. Social kompetens och pedagogisk förmåga är viktiga egenskaper 
för att kunna förmedla rekommendationerna till kunden på ett enkelt sätt utan att riskera att 
hamna i konflikt med kunden. Detta krävs även för att revisorn på ett enkelt sätt ska kunna 
förklara tekniska aspekter i rekommendationerna på ett pedagogiskt sätt som är anpassat efter 
klientens förförståelse. Rekommendationerna kan även innehålla olika förslag på lösningar så 
att kunden inte står förbryllad inför förändringen. Revisorn ska även vara tillgänglig i de fall 
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klienten finner svårigheter i tillämpningen av rekommendationerna. Andra egenskaper som 
förhandlingsförmåga och förståelse kan även vara av betydelse för klienten då detta kan leda 
till bättre lösningar så länge detta inte bryter mot god redovisningssed.  
 
Revisionsberättelse och korrekt uttalande är kraven från externa intressenter. Detta är 
revisorns huvuduppgift. För detta syfte ska uttalandet bygga på en grundlig undersökning 
som gjorts redan i starten av uppdraget. Vidare ska även bedömningarna göras så noggrant 
att dessa grundar sig på bevis och information för att öka pålitligheten i uttalandet. För att 
detta ska möjliggöras bör revisorn se till att noggrant planera tiden och inte hamna under 
tidspress vilket kan förhindra en noggrann granskning och ett bevisförankrat uttalande. Våra 
respondenter angav att det alltid finns noggrannhet beträffande tidsbedömningen inför varje 
moment i revisionsprocessen. Vidare fördelas en stor del av arbetet jämnt över hela året för 
att undvika risken att lida av tidsbrist vilket kan hindra revisorn att undersöka vad han/hon 
har företagit sig att undersöka. 
 
Dokumentation är en annan aspekt som våra respondenter betonar. Det är mycket viktigt att 
noggrant dokumentera alla bevis samt tankegångarna bakom revisorns uttalande och 
bedömningar. Detta kan även hjälpa andra revisorer i framtida samarbete med klienten. 
 
Ett problem som kan påverka den tekniska kvaliteten är förväntningsgapet som finns mellan 
revisorns roll och ansvar kontra kundernas förväntningar på revisorn. För utförligare 
diskussion om detta, vänligen se första stycket av analysen.  
 

5.2.6 Relationskvalitet 
Relationskvalitet handlar om kundens förhållande till slutprodukten och kundens omedelbara 
reaktion och uppfattning av produkten eller tjänsten samt hur denna har levererats. Det kan i 
tjänstefallet handla om hur samarbetet mellan kunden och medarbetare har fungerat, eller 
huruvida kunden upplevde att leveransen av tjänsten motsvarar förväntningarna. Även 
aspekter som utvärdering och feedback från kunden är viktiga. Hur man underhåller och 
bygger upp relationen till klienten är en viktig aspekt av kvalitetsupplevelsen. 
 
Relationskvalitet i revisionsfallet anses ibland svår att uppnå. Ett klart och tydligt oberoende i 
förhållandet till intressenterna är en förutsättning för revisionen. Hur kan då revisorn uppnå 
relationskvalitet i revisionen? Vår uppfattning, baserad på svaren vi fick från respondenterna 
är att detta kan uppnås genom balans mellan revisorns oberoende och hans/hennes relation 
till klienten. Vi har identifierat följande egenskaper som kan skapa sådan balans utan att 
skada revisorns oberoende.    
 
Trevligt bemötande 
Bemötandet är en viktig del av revisorns dagliga arbete. Förutom ett gott förhållande till 
kunden kan detta även hjälpa revisorn att erhålla nödvändig information och kunskap om 
verksamheten och att få företagsledningens och de anställdas samarbete. Respondenterna 
anser att detta en mycket viktig egenskap då det måste finnas ”kemi” mellan revisorn och 
klienten. Revisionsbyrån kan även ersätta en medarbetare om det inte finns god kontakt och 
kommunikation mellan båda parter.  
 
Kommunikationsförmåga  
Eftersom revisionen utförs genom interaktion med klienten är det viktigt att revisorn kan 
kommunicera med klienten på ett bra och tydligt sätt för att framtida relationer ska kunna 
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skapas. Detta gäller inte bara vid informationsinsamling utan är även viktigt för att kunna 
förmedla rekommendationer och förbättringsförslag. Detta kan påverka kundens attityd 
gentemot revisorn och kan även skapa konflikter som kan påverka framtida samarbete mellan 
båda parter. Respondenterna har även angett att det finns utbildningar för medarbetarna för 
att förbättra kommunikationen med klienterna. Dessutom kan revisorerna samråda med 
varandra för att förmedla svåra felaktigheter och oegentligheter som kan påverka kundens 
integritet. 
 
Arvodesdebitering och värde för kunden 
För att uppleva kvaliteten skall kunden känna värde för det arvode denne har betalt. Extra 
kostnader som inte ingår i överenskommelsen ska tydligt förklaras för kunden samt varför 
dessa uppstod. I ett tidigt skede skall villkor för uppdraget framgå som kopplas till det pris 
båda parter kommit överens om enligt offerten. Det kan även finnas villkor om hur 
förändringen kan påverka arvodet. Syftet är att underlätta framtida förhandlingar med kunden 
och bevara det förhållande som man eftersträvar. Kunden måste uppleva värde för vad denne 
har betalt, därför anser företagen att utvärdering och frågor angående detta måste ställas till 
kunden för att mäta om kunden är nöjd med vad som har åstadkommits.  
 
Utvärdering av kundens upplevda kvalitet 
En annan viktig aspekt av relationskvaliteten är att mäta klientens upplevda kvalitet. Det 
finns funktioner inom eller utanför revisionsbyråerna som utför sådana tjänster. De mäter 
klienternas upplevda kvalitet samt hur klienten har upplevt medarbetarna och hur samarbetet 
fungerat mellan parterna. Dessutom utvärderar medarbetarna sig själva och övriga kollegor i 
teamet samt uppdragets utförande. Syftet är att skapa förståelse för klienten och hur framtida 
samarbete med denne kan utvecklas och förbättras. Ett annat syfte är att lösa eventuella 
problem som kan ha uppkommit under uppdragets gång så att detta inte riskerar att påverka 
det framtida förhållandet till klienten. 
 
Säkerställande av oberoendet 
En viktig kontrollåtgärd för att garantera att revisionsprocessen har utförts i enlighet med god 
revisionssed är oberoende kontroll. Betydelsen av att kontrollera oberoendet ligger till grund 
för revisionen. Den roll som revisorn har som kontrollfunktion kräver att denne inte har 
något intresse i de företag som han/hon reviderar. Sådana intressen kan förhindra revisorn 
från att ta sitt ansvar och betydelsen för allmänhetens förtroende kan skadas som resultat, och 
därmed kvaliteten på revisionen. Vi väljer att redovisa detta separerat från övriga med 
anledning av att detta ingår i och ska genomsyra hela revisionsprocessen samt även utgör en 
del av varje kvalitet.  
 
Enligt god revisionssed ska revisorns oberoende utvärderas och omprövas för nya såsom för 
befintliga uppdrag genom så den så kallade analysmodellen. Detta innebär att revisorn svarar 
på olika frågor och utvärderar sig själv genom förutbestämda procedurer för att säkerställa att 
inget intresse kan förekomma i de reviderade bolagen som kan förhindra revisorn från att ta 
sitt ansvar. I praktiken är åtgärderna hos revisionsbyråerna mer omfattande, men det skiljer 
sig även mellan stora och små revisionsuppdrag. Utgångspunkten för utvärdering av 
oberoendet ligger i analysmodellen. Vidare vidtar byråerna även andra åtgärder för att 
säkerställa oberoendet och tillämpa modellen i praktiken.  
 
Revisionsbyråer har även andra affärsverksamheter inom byrån som utgörs av konsulttjänster 
till företagen. Vissa tjänster utförs även i de bolag som byrån reviderar. För att säkerställa 
oberoendet har byråerna en tydlig uppdelning av tjänsterna i olika kanaler. Detta kontrolleras 
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hårt för att säkerställa att konsulttjänsterna inte kolliderar med revisionen. Bland annat skall 
samtliga konsulttjänster även undersökas av ansvarig revisor i de fall företaget är 
revisionskund hos byrån. Procedurer och åtgärder för att säkerställa oberoendet hos 
revisionsbyråerna är omfattande. Följande procedurer har vi kunnat identifiera genom vår 
undersökning.  
 
Revisionsföretagen har en tydlig uppdelning mellan konsult- och revisionsverksamheter för 
att säkerställa att inte dessa kolliderar med varandra. Inga nya konsultuppdrag får accepteras 
utan godkännande och samråd med den ansvarige revisorn i de fall byrån reviderar bolaget. 
Utgångspunkten för utvärdering av nya och befintliga uppdrag är analysmodellen. För 
mindre uppdrag anses utvärdering genom analysmodellen. För större uppdrag är 
utvärderingen mer omfattande och innebär bland annat utvärdering genom frågeformulär och 
checklistor. Denna metod används för att undersöka alla möjliga intressen som revisorn kan 
ha i de reviderade bolagen. Årsvis måste alla medarbetare redovisa skriftligt vad de äger i 
olika bolag. I vissa byråer får medarbetarna inte äga aktier i alla bolag som byrån reviderar 
oavsett var de finns i världen. På andra byråer fick medarbetarna äga i andra bolag som de 
inte själva reviderar. För partners ska de kvartalsvis redovisa för vilka finansiella intressen de 
har i olika bolag samt att de inte få ha finansiella intressen i företag som byrån reviderar 
oavsett vad de finns i världen. Byråerna följer även lagen om revisorns rotation. Syftet med 
detta är att revisorn inte ska förlita sig till företaget efter denna tid vilket kan påverka 
hans/hennes omdöme om företaget. Dock innebär detta inte att hela teamet byts ut, utan 
enbart den ansvarige revisorn som trots detta kan utgöra en del av teamet. Det finns även 
funktioner hos revisionsbyråerna för att centralt kontrollera andra kontor runt om i landet för 
att säkerställa att procedurerna om oberoendet efterlevs. Detta sker genom kontroll av 
dokumentation av de utförda uppdragen. Det måste tydligt framgå i uppdragets 
dokumentation att utvärdering av oberoendet har gjorts och hur denna har utförts. Kontroller 
på uppdragsdokumentation som görs på lokal och internationell nivå inom revisionsbyrån 
syftar till att även aspekter om oberoende kontrolleras och att en noggrann bedömning av 
oberoendet har genomförts och dokumenterats. 



Kvalitetsegenskaper och dess hantering 
 

 
Kvalitet 

 

 
Egenskaper 

 

 
Åtgärder 

 
 Manualer och dokumentation över hur tjänsten ska 

utföras. 
God revisionssed, Revisions manualen, Databaser. 

 Förklaring och praktisk beskrivning av 
revisionsstandarder. 

Databaser, utbildningar, praktisktillämpningar i varierande 
revisions uppdrag, handledning.  

 Anpassning av kvalitetsriktlinjer till enskilda uppdrag. Görs enligt revisorsbedömning, uppdragsstorlek, kan ske 
genom konsultation.  

 Medvetande om kvalitetsriktlinjer. Utbildningar, tillämpning genom det praktiska arbetet med 
revision, handledning, konsultation, fadder, databaser. 

 Dokumentation av svåra revisionssituationer och hur 
dessa kan hanteras. 

Inlärning genom praktiskt arbete med revision, Konsultation 
med andra medarbetare, Handledning.  

 Utvärdering av uppdragen och identifiering av ”Best 
Practice” 

Inga tydliga funktioner för detta, kan ske ibland genom andra 
funktioner, utveckling av checklistor eller mallar, kan 
förekomma i möten mellan erfarna revisorer.    

 
Konstruktions- 
kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Revisionsteamets sammansättning. 

 

Enligt kunskaper och färdigheter som krävs av uppdraget, 
Personliga erfarenheter, Databaser över kunskaperna i byrån. 
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 Teamets motivation. God kommunikation, tydlig beskrivning av arbetsuppgifterna, 
tidsbudget, beskrivning av roller och förväntningar, tydlig 
beskrivning av konsultationsmöjligheter.   

 Korrespondens med lagar och regler. God revisionssed, byråregler, kontroll över uppdragen, intyg på 
förståelse för byråregler, databaser som beskriver reglerna, 
utbildning och handledning.    

 Revisorns erfarenhet. Yrkesmässig erfarenhet, erfarenhet av klientens verksamhet, 
utveckla medarbetarna genom varierande uppgifter och 
uppdrag.   

 Kompetens och tekniska färdigheter. Teoretiska och praktiska utbildningar, utvecklingssamtal, bra 
handledning, beaktande av uppdragens krav. 

 Förståelse för klientens system. Utförlig informations insamling, förståelse för den specifika 
branschen, databaser om kunderna, försäkra kontinuiteten 
genom personal utveckling inom olika branscher.    

 Grundlighet noggrannhet i bedömningar. Kontroll av uppdragens dokumentation, utvärdering och 
kontroll genom annan revisor.  

 Tidsanpassning. Tidsplanering, Analys av tidsbudgeten, Uppdelning av arbetet 
genom hela året. Se till att inte hamna i tidspress.    

 Byråresursernas tillgänglighet. Tydlig beskrivning av tjänstekedjan, tydliga riktlinjer för ansvar 
och arbetsuppgifter, tillgänglighet för kunden, tillgänglighet av 
experter för konsultation.  

 Utförlig dokumentation. 
Genomgående dokumentation under uppdraget, checklistor för 
kontroll av dokumentationen, Kontroll av alla 
uppdragsdokumentation.   

 
 
 
 
Produktions/ 
leverenskvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Övervakning och kontroll. Tydlig beskrivning av kontroll procedurerna, säkerställande att 
medarbetarna förstår innebörden av procedurerna, kontroll över 
att kontroll procedurerna följs.  
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 Ytterligare granskning av annan revisor vid komplexa 
revisioner. 

Funktioner för uppföljning av komplexa revisioner, råd och 
samarbete med andra erfarna revisorer.  

 Personliga egenskaper. Valet av rätt personal, Utvecklas genom företagskultur, 
utveckling av egenskaper genom utbildningar och handledning. 

 
 Rapportering. Detaljerad rapportering av rekommendationerna, lösningar och 

praktiska råd för tillämpning av rekommendationerna, Bra 
kommunikationsförmåga och pedagogiska förklaringar av svåra 
och tekniska rekommendationer. Tillgänglighet för kunden.    

 Korrekt uttalande. Noggrannhet i bedömningar efter bevisen, grundlighet i 
granskningen. Planering av tiden så alla identifierade 
riskområden granskas.    

 Värde för kunden. Genom korrekt uttalande, noggrann bedömning, utförlig 
rapportering, tillgänglighet.   

Teknisk/ 
resultatkvalitet 

 Trevligt bemötande. Byggs genom företagskultur.  

 Kommunikationsförmåga.  Utbildningar i pedagogik och kommunikation, undvika 
konflikter med kunden, förhandling till bättre lösningar inom 
lagens ramar.  

 Arvodesdebitering och värde för kunden. Tydliga villkor för uppdragets kostnader, tydliga förutsättningar 
för offerten, förklara eventuell ökande kostnaderna.   

Relationskvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Utvärdering av kundens upplevda kvalitet. Utvärdering av samarbetet med revisionsteamet, utvärdering av 
samarbetet mellan revisionsteamets medlemmar, lösa 
eventuella problem med kunden.    

 
Tabell 1: Kvalitetsegenskaper och dess hantering utifrån Gummessons tjänstekvalitetsmodell. 



6 RESULTAT OCH SLUTSATSER 
 
Här presenterar vi resultaten från undersökningen och ger svar på våra undersökningsfrågor. 
 

6.1 Vilka egenskaper utmärker revisionskvalitet? 
Kvalitet i revision är ett mångsidigt begrepp. Det är svårt att uppnå en tydlig definition om 
vad kvaliteten i revision innebär. Det finns däremot en överenskommelse att detta ska mätas 
och kontrolleras i förhållande till lagar och riktlinjer som reglerar revisionen samt hur detta 
ska planeras och utföras. Begreppet kvalitet utmärks därmed av den rätta tillämpningen av de 
regler och lagar som styr revisorns arbete. Kvaliteten i revision uppfattas därmed hög då 
revisorn uppfyller de formella krav i hans/hennes utförande av tjänsten. Däremot används inte 
viktiga aspekter som kan bidra till kvaliteten på grund av att de är svårdefinierade samt inte 
går att dokumentera eller kontrollera. Sådana egenskaper är personliga egenskaper hos 
revisorerna som utgör en viktig del för att revisionen ska uppnå den förväntade kvaliteten.    
 

6.2 Hur används dessa egenskaper för att säkerställa god kvalitet i revision? 
Vi kan konstatera att revisionstjänsten är en mycket reglerad tjänst. Det finns krav på revisorn 
att utföra revisionen i enlighet med god revisionssed och även följa byråregler samt filosofi. 
Kvalitetsbedömning utgår huvudsakligen från revisorns korrespondens med reglerna. För att 
uppnå konstruktionskvalitet ska tydliga riktlinjer för hur tjänsten ska utföras vara klart 
beskrivna och förstådda av medarbetarna. Med detta har revisionen kommit långt. Det finns 
klara och tydligt beskrivna regler samt manualer och checklistor som hjälper revisorn att 
utföra tjänsten på bästa sätt.  
 
Vår undersökning visar att sådana egenskaper som vi har identifierat som produktionskvalitet 
finns representerade hos revisionsbyråerna. De beaktas redan i teamets sammansättning 
genom att ta till kunskapskraven som utgångspunkt. Vidare finns det klara och tydliga 
definitioner på olika arbetsuppgifter samt vad som förväntas av varje medarbetare. Kontroll 
över korrespondens med god revisionssed är omfattande och fångar olika aspekter för 
kontroll av själva processen. Revisionsbyråerna genomför satsningar på utbildning och 
kunskapsutveckling för sin personal genom teoretiska samt praktiska erfarenheter. Dessutom 
finns det ett brett utbud av experttjänster som utgör stöd för personalen för att utföra sina 
arbetsuppgifter. Även medvetandet om vikten av personliga egenskaper hos medarbetarna har 
kunnat identifieras. Egenskaperna undersöks redan vid nyanställning och utvecklas vidare 
genom byråkulturen och i viss mån genom utbildningar. Exempel på detta är utbildningar för 
att förbättra kommunikation och pedagogik hos medarbetarna.  
 
För teknisk-och resultatkvalitet har vi kunnat identifiera försök för att på bästa sätt utföra 
revisionen med så hög tillit som möjligt. Det finns satsningar på tidsplanering för att 
säkerställa att väsentliga områden inte skall förbises. Revisorernas uttalanden skall grundas 
på starka bevis vilka kontrolleras hårt av revisionsbyråns olika funktioner.  
 
På grund av revisionens särdrag i förhållande till andra tjänster är relationerna till kunden 
begränsade och reglerade på grund av oberoendet som ligger till grund för att utföra en hög 
kvalitetsrevision. Här skall balans mellan att bevara beroendet och hålla bra förhållande med 
klienten beaktas. Vi har kommit fram till att det finns olika sätt där revisionsbyråerna skapar 
denna balans. Genom trevligt bemötande och bra kommunikationsförmåga kan revisorns 
förhållande till kunden påverkas positivt och detta kan även återspeglas på andra typer av 
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kvaliteter genom att detta underlättar revisorns samarbete med kunden. Dessutom fanns det 
även aspekter som värde för kunden och utvärderingsfrågor representerade i varierande 
funktioner i revisionsbyråerna.  
 
Revisionsklientens upplevelser om tjänstekvalitet mäts även detta av revisionsbyråerna. 
Mätningen innefattar både tekniska och ”mjuka” faktorer såsom revisorns uppträdande. I den 
meningen innefattar begreppet kvalitet även klientens upplevelser om själva tjänsten som en 
helhet. Företagskulturen spelar en stor roll i att generera rätt klimat för en tjänsteverksamhet. 
Vad som kvalitetsmässigt kontrolleras är den del av revisionen som är möjlig att 
dokumentera.  
 

6.3 Vilka problemområden med tjänstekvalitet i revision finns det? 
Det råder en missuppfattning om vad revision innebär: i allmänhetens och intressenternas 
uppfattning är revision en tjänst som syftar till att kontrollera och säkerställa information 
presenterad av företaget till dess intressenter. Detta stämmer med utgångspunkt i agentteorin. 
Missuppfattningen finns i omfattningen i revisionen. Användarna av revisionen anser att 
revisionen är avsedd att upptäcka samtliga fel, bedrägerier och oegentligheter som eventuellt 
kan förekomma i företaget. Däremot utgår revisionens syfte från principerna att revisionen 
syftar till att på bästa sätt och genom tillgängliga resurser kontrollera och hitta bevis för att 
säkerställa eller förkasta företagens påståenden presenterade i årsredovisningen. Utifrån detta 
uppstår ett stort förväntningsgap mellan båda parter. För att gapet ska minska behövs bättre 
information till användarna angående revisorns roll och ansvar. Detta kan ske genom 
kommunikation med användarna i bolagsstämman där revisorn informerar om uppdraget och 
hur processen har gått till. Ett annat sätt är att genom uppdragsbrevet specificera vilka villkor 
och förutsättningar som ligger till grund för uppdraget.  
 
Andra aspekter och egenskaper angående kvalitet är svårfångade. Orsakerna till detta är att 
kvalitetsegenskaper som kundens upplevelse i revisionen inte går att mäta och det finns 
därmed ett avstånd mellan användarna och själva revisionen. Vidare har externa intressenter 
inte möjlighet att uppleva eller bedöma kvaliteten då revisionen är en stängd ”svart låda” på 
grund av tystnadsplikten angående information som erhållits om företaget under uppdragen. 
Upplevelserna av kvaliteten i dessa fall kan ta sig andra former genom tillexempel 
revisionsbyråns storlek.  
 
Sammanfattningsvis har vi kunnat identifiera fler egenskaper vilka bidrar till högre kvalitet i 
revisionen förutom dessa som kan uppfattas som processrelaterade kvalitetskontroller.   
 

6.4 Förslag för fortsatt forskning 
Ett intressant forskningsområde skulle vara att undersöka hur företagskulturen fungerar som 
ett inlärningssätt i revisionsbranschen. En del av revisorns arbete utgår utifrån att kunna göra 
bedömningar vilka i sin tur beror på vilka bedömningsramar en revisor lär sig vid olika 
uppdrag. En modell baserad på Nonakas idéer om Spiral of organizational knowledge 
creation anser vi vara användbar i sammanhanget141.   
 
Vidare skulle en undersökning av kundens, det vill säga slutanvändarens reflektioner om 
revisionskvalitet och dess innehåll vara intressant. Vid intervjuernas gång blev det uppenbart 

                                                 
141 Nonaka, 1994, s 20. 
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att revisorer ansåg att aktieägarna inte ansågs ha vidare intresse eller användning angående 
revisionsprocessen och dess innehåll. En del forskare hävdar dock att revisionsberättelsen och  
revisorn bör ha en mer central roll vid bolagsstämman142.

                                                 
142 Catasús & Gröjer, I Johansson (red.), s 103-121. 
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7 KRITISK GRANSKNING AV UPPSATSEN 
 
I detta avsnitt diskuterar och fastställer vi om våra resultat är valida, reliabla samt objektiva. 
 
Eftersom begreppet kvalitet är per se ett svårdefinierat begrepp har detta medfört även 
praktiska problem i vår uppsats. Att kunna få med samtliga aspekter om vad kvalitet innebär 
är svårt. Vi har utgått från litteraturen och teorier angående revision- och tjänstekvalitet och 
sedan jämfört dessa med revisionsbolagens synsätt på vad kvalitet innebär samt hur man 
försäkrar detta i det praktiska arbetet hos revisionsbolagen. Vi skulle ha kunnat vända oss 
även gentemot revisionens olika intressenter där uppfattningar om vad kvalitet i revision är 
skulle ha kunnat få en annorlunda innebörd. Samtidigt är det dock just revisionsbolagen som 
inom den lagstadgade ramen själva utvecklar sina tjänster. Vi kan därmed konstatera att vi har 
lyckats med uppsatsen utifrån revisionsbolagen synsätt, men samtidigt skulle det varit 
intressant att utvidga detta till att innefatta samtliga intressenter som revisionen och dess 
kvalitet har. En sådan undersökning skulle enligt vår mening dock inte bli lika detaljrik som 
nuvarande uppsats.   
 
Validitet 
Vi har försökt säkerställa undersökningsmetodens tre grundläggande begrepp validitet, 
reliabilitet samt objektivitet. Den första frågan vi ställer oss är om undersökningen kan anses 
vara valid? Vi hade som utgångspunkt att först kartlägga vilka egenskaper som utmärker 
revisionskvalitet. Det andra huvudsyftet var att fastställa hur dessa egenskaper används för att 
säkerställa god kvalitet i revision. Vi anser ha lyckats att uppfylla validitet i hänsyn till dessa 
frågor utifrån revisionsbolagens synsätt på vad begreppen innefattar.  
 
Reliabilitet 
Den andra frågan är huruvida vi lyckats säkerställa reliabilitet i undersökningen? Vi anser att 
vid en ytterligare undersökning skulle resultaten vara likartade med de resultat vi kommit 
fram till i denna undersökning. Reliabiliteten i den kvalitativa ansatsen anser vi därmed vara 
tillförlitlig. Detta argument baserar vi på följande: vi utförde två intervjuer med båda 
deltagande revisionsbolagen och fick likartade resultat och synsätt hos dessa. Reliabiliteten 
kunde dock ha blivit bättre om vi hade lyckats utöka respondentantalet angående antalet 
deltagande revisionsbyråer. Vi kan därmed inte helt utesluta att resultaten kunde ha blivit 
annorlunda om alla fyra bolag från urvalet hade deltagit i undersökningen.  
 
Respondentantalet i den kvantitativa undersökningen var för lågt för att kunna dra pålitliga 
slutsatser. Vi har utan framgång försökt få respondentantalet att stiga. I denna mening har vi 
inte lyckats att uppnå tillräcklig reliabilitet om vad revisorerna anser vara viktiga egenskaper 
för att generera kvalitet i revision. Vi kan dock konstatera att de sex resultaten från den 
kvantitativa undersökningen var likartade men problemet med mängden på empirin på denna 
del kan i alla fall anses vara bristfällig för att kunna säkerställa reliabilitet i undersökningen.  
 
Objektivitet 
Den tredje frågan, huruvida vi har lyckats med objektiviteten är något svårare att svara på. Vi 
har försökt att hålla oss utanför fenomenet revisionskvalitet och dess problematik men är 
tveksamma till om vi har lyckats med detta. Eftersom vår uppsats till stor del bygger på 
forskning kring vad revisionskvalitet kan vara, blir det svårt som utomstående att på avstånd 
förhålla sig till ämnet. Vidare kan våra resultat ha färgats av rådande åsikter som 
revisionsbyråer och revisorer har angående revisionskvalitet. Eftersom undersökningen 
bygger på en hermeneutisk ansats ter det sig naturligt att vi har gjort våra egna tolkningar 
angående empirin i analysarbetet. Som vi påpekar i metoddelen är det svårt att garantera att en 
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annan forskare inte skulle dra andra slutsatser angående materialet och dess tillämpning. Om 
man följer Gustavssons förslag blir repeterbarheten avgörande. Vi anser att även om under-
sökningen är metodmässigt hermeneutiskt inriktad skulle eventuella nya undersökningar inom 
samma ämne komma fram till likadana slutsatser.  
 
Som en helhet anser vi dock ha lyckats med att generera ett vetenskapligt arbete om 
revisionskvalitet och vad detta begrepp innebär. Vi anser att undersökningen ger bra underlag 
för vidare undersökningar om hur revisionskvalitet kan definieras och förbättras i samman-
hanget. 
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9 BILAGOR 
 

9.1 Kontaktbrev till revisionsbyråerna 
 

  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Ian Charoub 
Fridhemsgatan 1 
11240 Stockholm 
 
Tel: 08-6532262 
Mobil: 070-3680241 
Email: ian_charoub@yahoo.se
 
Kim Sneits 
Tunnlandsvägen 55 1tr 
16836 Bromma 
 
Tel: 08-374901 
Mobil: 070-6656683 
Email: ksneits@yahoo.se
 
 Angående intervju för magisteruppsats 
 
Det här meddelandet har skickats till Er för att ni har blivit valda som intervjupersoner i vår 
magisteruppsats. Magisteruppsatsen är en del av vår utbildning på Stockholm universitet vid 
företagsekonomiska institutionen. Uppsatsen syftar till att kartlägga kvalitetssäkringen i 
revisionsprocessen hos stora svenska revisionsbyråer. Handledare för vårt uppsatsarbete är 
docent Paula Liukkonen.   
 
Vi vill gärna få tillfället att intervjua en eller flera personer i er byrå för att få kunskap om de 
olika åtgärder som ni åtar i er byrå för att kvalitetssäkra revisionsprocessen. Intervjun 
beräknas ta ca en timme.    
 
Vi syftar med uppsatsen till att försöka skapa en modell för kvalitetssäkring i 
revisionsprocessen. Vi tror att en sådan modell kan vara till nytta för många intressenter inom 
området.   
 
Vi skulle vara mycket tacksamma för Er medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ian Charoub 
Kim Sneits  
Stockholm den 17 april 2006 
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 9.2 Intervjufrågorna 
 
1. Vad är kvalitet i revision?  
 
2. Revisorns oberoende 

a Beskriv procedurerna vid kontroll av revisorns oberoende. 
b Hur förmedlar ni dessa procedurer och kontroller till medarbetarna så att de förstår 

innebörden av kontrollen? 
c Kontrolleras alla på samma sätt. Vem är det som utför kontrollen? Inkluderas alla 

uppdrag i kontrollen? 
 

3. Revisionsteamets sammansättning  
a Vem är det som väljer revisionsteamet? 
b Vad är grunden för valet av teamet? 
c Hur väljer ni den ansvariga revisorn till uppdraget? Med andra ord hur delas 

uppdragen mellan ansvariga revisorer? 
d Finns de riktlinjer eller hierarkisk ordning för konsultation eller är det fritt för 

medarbetarna att konsultera andra i byrån som är utanför revisionsuppdraget? 
e Hur säkerställer ni att teamet innehar den kompetens som krävs för att utföra 

revisionsuppdraget?   
   

4. Utbildning och kunskapsutveckling 
a Finns det en systematisk plan för att utbilda nya medarbetare, beskriv detta. 
b Finns det systematisk kunskapsutveckling vid fortsätt karriär inom byrån, kan du 

beskriva detta? 
c Finns det utbildning som är förknippad med enskilda revisionsuppdrag efter behov. 

Hur hanteras detta? Vem är det som mäter dessa behov? 
 
5. Mäter ni ryktet systematiskt och hur arbetar ni för att underhålla ert rykte? 
 
6. Egenskaper hos potentiella medarbetare 
 

a Vilka egenskaper söker ni hos potentiella medarbetare, varför är de viktiga? 
b Är egenskaperna personliga, enligt prestationer, motivera?   

 
7. Vilka risker kan förknippas med att använda ett standardiserat sätt i revision enligt 

regler och manualer? Vilka risker finns det då detta lämnas till revisorns omdöme 
och erfarenhet? 

 
8. Kontrollerar ni systematiskt eller på ett annat sätt olika uppdrag för sökandet efter 

”Best Practice” och lärdomar som kan ge förbättringar i revisionsarbete för andra 
uppdrag? Hur genomför ni detta i praktiken? 

 
9. Kundens förväntningar   

a Vad är det som kunden förväntar sig av revisionen? 
b Hur arbetar ni för att bemöta dessa förväntningar? 
c Mäter ni systematiskt kundens kvalitetsupplevelse? Hur mäter ni detta och vilka 

aspekter är viktiga för er? 
d Mäter ni kundomsättning och undersöker ni orsakerna bakom detta? På vilket/vilka 

sätt? 
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10. Använder ni någon typ av nyckeltalsmätning för att kontrollera 
revisionsuppdragen? Hur sker detta och vad är det som mäts? 

 
11. Hur kontrollerar ni kvaliteten i enskilda uppdrag? Vilka procedurer och faser finns 

det i era kontrollsystem? 
 
12. Med vilka medel konkurrerar man i revisionsbranschen? Varför? 
 
13. Vilka problemområden och utmaningar kan förknippas med kvalitetskontroller i 

revision? 
 
14. Transparens  

a Hur ser du på förbättringar på transparens i revisionsprocessen gentemot kunden samt 
andra intressenter? 

b Vilken information kan ha betydelse att redovisa till intressenterna i sammanhanget 
och varför? 

 
15. Medvetenhet om kvalitet 

a Vad gör ni för att öka medarbetarnas medvetenhet om vad kvalitet i revision innebär? 
b Har ni ett systematiskt sätt för att förmedla kvalitetsriktlinjer till medarbetarna (genom 

t ex personalhandbok) Hur gör ni detta?
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9.3 Resultaten från E-enkäten 
 

 Byrå X Byrå Y 
Undersökningsfråga/respondent D E F A B C 
       
Integritet 5 5 5 5 5 5 
Objektivitet 4 5 5 5 5 5 
Kompetens och tekniska färdigheter 5 4 5 5 4 5 
Övervakning och kontroll 4 4 5 4 4 5 
Konsultation 4 4 4 3 3 4 
Medvetenhet om kvalitetsriktlinjer 5 4 5 4 5 5 
Uppföljning av kvalitetsprocedurerna 5 4 5 6 4 4 
Anpassning av kvalitetskontroller till enskilda uppdrag i linje med 
byråns kvalitetsriktlinjer 5 4 5 3 4 6 
Uppföljning av revisionsuppdragets resultat 5 4 4 5 4 5 
Kontroll av revisionsbevisen efter varje uppdrag 4 5 4 5 3 5 
Ytterligare granskning av en annan revisor vid stora revisionsuppdrag 4 4 4 3 3 4 
Manualer och dokumentation över hur revisionstjänsten skall utföras 3 4 4 2 3 4 
Dokumentation av komplexa revisionssituationer samt hur dessa kan 
hanteras 3 5 4 2 4 4 
Förklaring och praktisk beskrivning av revisionsstanderderna 4 4 4 3 3 3 
Tydlig beskrivning av vilken kompetens som behövs för 
revisionsuppdraget 3 4 4 4 3 3 
Beakta uppdragets speciella krav i teamets sammansättning 4 5 5 5 4 5 
God kommunikationsförmåga 5 5 3 5 4 5 
Revisorns tidigare erfarenhet och hans/hennes bedömningsförmåga 4 4 5 5 4 5 
Revisorns etik och moral 5 5 5 5 4 5 
Kunskap och yrkesmässig utveckling 5 5 4 5 4 5 
Tidsanpassning av olika revisions faser enligt revisionsplanen 4 3 4 4 3 5 
Förståelse för klientens verksamhet 5 5 5 4 4 5 
Revisorns oberoende 5 5 5 5 5 5 
Revisionsteamets motivation 4 4 4 5 3 5 
Revisionsteamets förståelse för byråns kvalitetsriktlinjer och 
kontrollprocedurer 5 5 5 5 4 5 
Revisorns kunskap och erfarenhet 4 4 5 5 4 5 
Byråresursernas tillgänglighet 4 3 5 5 3 4 
Tidsrestriktioner i olika moment i revisionsprocessen 4 3 6 3 3 5 
Noggrannhet i bedömningar 5 5 5 5 4 5 
Analys av tidsbudgeten 4 4 3 4 3 5 
Korrespondens med lagar och regler 5 5 5 4 6 5 
Korrespondens med byråns regler 4 5 5 6 3 5 
Noggrann dokumentation 4 5 5 5 4 5 
Trevligt uppträdande 4 4 3 5 3 5 
Förmåga att kunna förhandla med klienten 4 3 3 2 2 4 

 
Tabell 2: Resultaten fördelade på byrå- och respondentnivån. 
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Resultaten från enkätundersökningen 
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Figur 13: Aggregerade resultat på respondentnivån. 
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Figur 14: Aggregerade resultat på byrånivå: Byrå X 
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Resultaten från enkätundersökningen 
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Figur 15: Aggregerade resultat på byrånivå: Byrå Y  
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Figur 16: Aggregerade resultat. 
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