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Sammanfattning 
 
Titel: Total Kvalitetsstyrning inom Non-Big X Revisionsbyråer – Praktiskt arbete med ISQC 
1 
Författare: Johannes Isacsson & William Ryan                     
Handledare: Pernilla Broberg 
  
Bakgrund och problem: Enronskandalen är en i raden av olika revisionsskandaler under 2000-

talet, som i kombination med den globala harmoniseringen har lett till ökade krav på 

revisionsbranschen och dess kvalitet. Till följd av detta utformades standarden ISQC 1 vars 

syfte är att styra och vägleda en intern kvalitetskontroll för att på så sätt uppnå en jämn och hög 

nivå på kvaliteten. I och med utformningen av ISQC 1 har också forskning uppkommit där 

fokus har varit på hur revisionsbyråer klarat av att implementera och arbeta med standarden. 

Denna forskning fokuserar dock främst på stora internationella revisionsbyråer, vilket gör att 

revisionsbyråer med färre anställda kommer i skymundan. För att undersöka hur 

revisionsbyråer med färre anställda arbetar med ISQC 1 kan då det etablerade fältet total 

kvalitetsstyrning användas.   

 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur non-Big X revisionsbyråer arbetar 

med ISQC 1 för att kvalitetssäkra sina tjänster i praktiken. 

  

Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ metod och en induktiv ansats med inslag av 

deduktion. Empirisk primärdata har samlats in genom längre semi-strukturerade intervjuer med 

åtta revisorer som arbetar på olika non-Big X byråer. Vidare har även en innehållsanalys 

genomförts som jämför ISQC 1 med hörnstensmodellen. 

  

Slutsats: Studien indikerar på att non-Big X revisionsbyråer främst använder sig av möten, 

utbildningar och revisionshandböcker för att både skapa en kvalitetskultur och ligga till grund 

för revisionsprocessen. Studien ger vidare antydningar om att ISQC 1 upplevs som 

resurskrävande, överflödig och mer anpassad efter stora internationella byråer. För att bemöta 

dessa problem ges indikationer på att ett samarbete med revisionsnätverk kan underlätta. I 

arbetet med att kvalitetssäkra tjänster indikerar vidare denna studie på att förebyggande av fel 

är kritiskt för non-Big X byråer. Slutligen stärker studien att ett förväntningsgap finns, då 

kunderna efterfrågar annat än vad ISQC 1 förespråkar. 

  

Nyckelord: Total kvalitetsstyrning, ISQC 1, kvalitetssäkring, revision, revisionsbyråer 



	
	

Abstract 
Title: Total Quality Management in Non-Big X Audit Firms - Practical work with ISQC 1 
Authors: Johannes Isacsson & William Ryan 
Supervisor: Pernilla Broberg 
 
Background and problem: The Enron scandal is one of many audit scandals during the 21st 

century, which in combination with the global harmonization has led to increased demands on 

the audit sector and its quality. Due to this the ISQC 1 was designed, which purpose is to control 

and guide an internal quality control that will achieve and maintain a high level of quality. 

Research on audit quality has risen with the designing of ISQC 1, where focus mostly have 

been on how audit firms have managed the implementation of and the work with the standard. 

However, the research focuses on big international audit firms, which results in audit firms with 

a lower number of employees being left in the dark. The established field of Total Quality 

Management can be used to study how audit firms with a lower number of employees work 

with ISQC 1. 

  

Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of how non-Big X audit firms 

use ISQC 1 to assure the quality of their services.  

  

Method: This study uses a qualitative method and an inductive approach, with elements of a 

deductive approach. Empirical primary data has been gathered by longer semi-structured 

interviews with eight auditors who all works on different non-Big X audit firms. A content 

analysis has also been executed, which compares ISQC 1 with the cornerstones of TQM. 

  

Conclusion: This study indicates that non-Big X audit firms mostly uses meetings, teachings 

and audit manuals to create a quality culture and work as a basis for the audit process. 

Furthermore, the study implies that ISQC 1 is experienced as resource-demanding, copious and 

more adjusted to big international audit firms. To face these issues, this study indicates that a 

cooperation with audit networks can help. When it comes to audit firms assuring the quality of 

their services, this study points out that preventing errors is critical for the non-Big X audit 

firms. Ultimately this study supports that there is an expectation gap, and that customers 

demand different things than what ISQC 1 advocate. 

 

Key words: Total Quality Management, ISQC 1, quality assurance, audit, audit firms   



	
	

Innehållsförteckning 
1.	 Introduktion	....................................................................................................................................	1	

1.1 Bakgrund	.....................................................................................................................................	1	

1.2 Problemformulering	...................................................................................................................	3	

1.3 Syfte	.............................................................................................................................................	5	

2.	 Vetenskaplig metod	......................................................................................................................	6	

3.	 Institutionalia	.................................................................................................................................	8	

3.1 ISQC 1	.........................................................................................................................................	8	

3.1.1 Ledningens ansvar	.............................................................................................................	9	

3.1.2 Yrkesetiska krav	..................................................................................................................	9	

3.1.3 Klient- och uppdragsacceptans	......................................................................................	10	

3.1.4 Personal	.............................................................................................................................	10	

3.1.5 Genomförande av uppdrag	.............................................................................................	10	

3.1.6 Övervakning	......................................................................................................................	11	

3.2 IESBAs kod om etik	.................................................................................................................	12	

3.3 RS 220	.......................................................................................................................................	14	

4. Teoretisk referensram	...................................................................................................................	15	

4.1 Tidigare forskning kring revision	............................................................................................	15	

4.1.1 Revisionskvalitet	...............................................................................................................	15	

4.1.2 Förväntningsgap	...............................................................................................................	18	

4.1.3 Implementering och arbete med standarder	.................................................................	19	

4.2 TQM	...........................................................................................................................................	20	

4.2.1 Kanomodellen	...................................................................................................................	20	

4.2.2 Förbättringscykeln	............................................................................................................	22	

4.2.3 Hörnstensmodellen	...........................................................................................................	23	

5. Innehållsanalys	...............................................................................................................................	27	

6. Empirisk metod	...............................................................................................................................	33	

6.1 Datainsamling	...........................................................................................................................	33	

6.2 Urval	...........................................................................................................................................	33	

6.2.1 Respondenter	....................................................................................................................	35	

6.3 Intervjuer	...................................................................................................................................	36	

6.3.1 Intervjuguide	......................................................................................................................	37	

6.3.2 Bearbetning	.......................................................................................................................	38	

6.4 Metodkritik	.................................................................................................................................	39	



	
	

6.5 Etiska aspekter	.........................................................................................................................	39	

7. Empiri	...............................................................................................................................................	41	

7.1 Ledarskap	.................................................................................................................................	41	

7.2 Kundfokus	.................................................................................................................................	45	

7.2.1 Revisionskvalitet	...............................................................................................................	45	

7.2.2 Kundernas förväntningar	.................................................................................................	46	

7.3 Utveckling av personal	............................................................................................................	49	

7.4 Uppdrag	.....................................................................................................................................	52	

7.5 Granskning och dokumentation	.............................................................................................	59	

7.6 Revisorer i non-Big X byråers syn på ISQC 1	.....................................................................	62	

8. Analys	..............................................................................................................................................	67	

8.1 Engagerat ledarskap	...............................................................................................................	67	

8.2 Sätt kunderna i centrum	..........................................................................................................	69	

8.3 Arbeta med processer	.............................................................................................................	71	

8.3.1 Arbeta med ständiga förbättringar	..................................................................................	72	

8.4 Basera beslut på fakta	.............................................................................................................	74	

8.5 Skapa förutsättningar för delaktighet	....................................................................................	75	

9. Slutsats & Diskussion	....................................................................................................................	77	

9.1 Fortsatt forskning	.....................................................................................................................	79	

10. Källförteckning	..............................................................................................................................	81	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Figurförteckning 
Figur 1  Delarna i ISQC 1…………………………………………………....12      
Figur 2  Kanomodellen .....................................................................................21 
Figur 3  Förbättringscykeln…………………………………………………..23 
Figur 4  Hörnstensmodellen…………………………………………………..23 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1  Innehållsanalys……………………………………………………….32  
Tabell 2  Respondenter………………………………………………………....35 
Tabell 3  Sammanfattning ledarskap…………………………………………...45 
Tabell 4 Sammanfattning kundernas förväntningar…………………………...49 
Tabell 5 Sammanfattning utveckling av personal……………………………...52 
Tabell 6 Sammanfattning uppdrag…………………………………………….58 
Tabell 7 Sammanfattning granskning och dokumentation…………………….62 
Tabell 8 Sammanfattning revisorernas syn på ISQC 1………………………..66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1	
	

1. Introduktion 
Syftet med det inledande kapitlet är att ge läsaren en introduktion till ämnet, för att sedan beskriva 

problematiken och förklara varför den här studien har genomförts och är väsentlig. Avslutningsvis 

presenteras studiens syfte.. 

 

1.1 Bakgrund 
Enron, som år 2001 gick i konkurs på grund av tvivelaktig tillämpning av 

redovisningsprinciper, är en av de mest kända och omtalade skandalerna inom modern 

revisionshistoria. Året innan var Enron ansett som ett av de största och mest innovativa 

företagen i USA (Fortune 500, u.å.; BBC News, 2006). Revisionsbyrån Arthur Andersen som 

skötte granskningen dömdes bland annat för förstörelse av bevis och blev av med sin licens för 

revision, som i sin tur ledde till en kollaps av företaget. Tusentals människor blev av med sina 

besparingar och jobb, vilket visar på de stora konsekvenser som bristande revisionskvalitet kan 

ha (Edelman & Nicholson, 2011). 

 

Ett annat fall där en byrås revisionskvalitet ifrågasatts var när PwC reviderade Svenska 

Cellulosa AB (SCA). Under tiden PwC utförde revisionstjänster deltog representanter från 

byrån i olika aktiviteter, vilket ansågs störa byråns möjlighet till att vara fullt oberoende. 

Skandalen ledde till att SCA ersatte PwC med en annan revisionsbyrå och den påskrivande 

revisorn för PwC fick en varning av revisorsnämnden (Hägerstrand, 2016; Revisorsnämnden, 

2016a). Carrington (2014) menar att revisionsbranschen är under ständig förändring, och att det 

är skandaler som dessa som gör att omvärlden ifrågasätter revisionskvaliteten, vilket leder till 

en stark drivkraft för förändringar inom professionen. 

 

Enronskandalen var en av de främsta anledningarna till utformningen av lagen Sarbanes-Oxley 

Act (SOX Act), vilket har inneburit stora förändringar inom redovisning och revision. Bland 

annat infördes krav på interna kontroller och revisionsbyråer får efter detta inte längre utföra 

olika konsulttjänster för samma företag som de reviderar. Regleringen gäller för företag med 

säte i USA, men också företag som verkar i USA (Eichar, 2009; Sarbanes Oxley 101, 2017). 

Ett annat exempel på regleringar är EU:s revisionspaket som antogs år 2014, och 

implementerades i Sverige från och med år 2017. Syftet med revisionspaketet är att öka 

oberoendet hos revisorer, förstärka transparensen av finansiella rapporter och öka 
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övervakningen av lagstadgad revision (Europeiska kommissionen, 2016; Justitiedepartementet, 

2016). 

 

Ytterligare en viktig drivkraft av utvecklingen inom revisionsyrket är den globala 

harmoniseringen (Carrington, 2014). Under 90-talet påbörjades arbetet med regelverket 

International Standards on Auditing (ISA) som ges ut av International Federation of 

Accountants (IFAC) genom organisationen International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB), vars mål är att skapa en internationell och nationell samordning av 

revisionssed (IFAC, 2014). ISA har genom åren utvecklats och år 2006 antog EU ett direktiv 

där det fastslogs att revisorer ska följa ISA (Europaparlamentet och rådets direktiv 

2006/43/EG). 

 

Under år 2011 implementerades standarden International Standards on Quality Control 1 

(ISQC 1) i Sverige (Lennartsson, 2011). Standarden omfattar principbaserade regler kring 

interna kontroller av revisionsarbetet. Motivet bakom ISQC 1 är att förbättrade interna 

kontroller leder till mindre fel, mindre exponering mot legal risk och slutligen att det skapas en 

kultur av kvalitet hos byråer (IFAC, 2014). Standarden ska således ligga till grund för 

revisionsbyråer i utformningen av sina tjänster, för att på så vis uppnå en jämn och hög nivå på 

kvaliteten. Syftet med kvalitetskontroller är att ge intressenterna ett bevis på att 

revisionskvaliteten inom ett visst företag är acceptabel och därmed går att lita på. Samtidigt ger 

det stöd för personalen i sitt kvalitetsarbete (FAR, 2016). 

  

För att skapa förbättrade interna kontroller i jakt på att kvalitetssäkra både varor och tjänster är 

fältet om kvalitetsstyrning återkommande i många branscher. Total kvalitetsstyrning 

(hädanefter TQM, Total Quality Management), innebär att kvalitetssäkringen ska ske i 

verksamhetens alla nivåer genom ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete (Sandholm, 

2008; Bergman & Klefsjö, 2012). Bergman och Klefsjö (2012) menar att ett företags ständiga 

strävan efter att förbättra kvaliteten, genom alla i personalstyrkans engagemang av företagets 

processer, gör att kundernas förväntningar överträffas till lägre kostnader.  

 

Begreppet kvalitet har en mängd snarlika definitioner. En av definitionerna är att kvalitet bör 

utgå från produktens uppfyllnad av konsumentens nutida och framtida behov (Deming, 1986). 

Godfrey och Juran (1998) delar denna uppfattning, men hävdar även att kvalitet bör innebära 

en produkt utan brister. Samtidigt menar Crosby (1979) att kvalitet är uppfyllnad av uppsatta 
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krav. Tjänster skiljer sig från varor genom att de är abstrakta, beroende av personen som utför 

tjänsten, heterogena och att de konsumeras samtidigt som de produceras, vilket gör det svårare 

att mäta kvalitet på tjänster (Lewitt, 1981; Berry, Parasuraman & Zeithaml, 1985). När det 

gäller revision har konsumenterna olika förväntningar och behov beroende på bransch, och 

därmed krävs en mer anpassad definition av kvalitet. Ett antal väl använda definitioner 

fokuserar på hur väl lagar och standarder följs medan andra definitioner menar att kvalitet är 

mer än så, vilket kommer behandlas i kapitel 4.  

  

Sammanfattningsvis visar flertalet skandaler genom revisionshistoria hur viktigt 

kvalitetskontroller är för branschen. ISQC 1 är en standard som är tänkt att styra och vägleda 

en intern kvalitetskontroll för att byråer ska hänga med och förbättras i takt med omvärlden och 

dess krav på hög revisionskvalitet. Således kan ISQC 1 ses som en del i en form av TQM inom 

revisionsprofessionen. 

 

1.2 Problemformulering 
Tidigare forskning tyder på att ett system för TQM i företag leder till bättre resultat i 

verksamheten. Claver-Corés, Pereira-Moliner, Tarí och Molina-Azón (2008) visade på att 

hotell i Spanien presterade bättre med ett TQM-system. Det var framförallt utbildning av 

personal och fungerande datasystem som påverkade resultatet mest. Inom läkemedelsbranschen 

återfinns liknande resultat om att TQM påverkar hur väl ett företag presterar (Valmohammadi 

& Roshanzamir, 2014). 
  

Powell (1995) visade på, i en studie gjord på företag i USA, att de viktigaste faktorerna för att 

lyckas med TQM är en engagerad ledning, transparent organisation och en möjlighet för de 

anställda att påverka. Vidare menar denna författare att det inte räcker med att införa ett TQM-

system för att förbättra värdet av verksamheten, utan kvalitetstänket måste också genomsyra 

hela organisationen. Brah, Li Wong och Madhu Rao (2000) påvisade samma viktiga faktorer 

när de undersökte tjänstesektorn i Singapore. En annan studie indikerar däremot på att det råder 

delade uppfattningar mellan ledning och anställda om hur pass väl TQM fungerar (Khamalah 

& Lingaraj, 2007). Studien tyder på att små tjänsteföretag i USA implementerar TQM-system 

utan att ha ett långsiktigt perspektiv. Huvudsakliga faktorer bakom detta är bristen på 

kvalitetsutbildningar och otillräckliga incitament för de anställda att fokusera på 

kvalitetsförbättring. 
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Utöver viljan att implementera ett långsiktigt fungerande TQM-system hos mindre företag är 

också tid och kompetens faktorer som kan försvåra arbetet med kvalitet (IFAC, 2014). Med 

denna kunskap är IFAC medvetna om att det är problematiskt för mindre revisionsbyråer att 

följa ISQC 1. Defond och Lennox (2011) visade i sin studie att hälften av alla mindre revisions- 

och redovisningsbyråer lämnade marknaden mellan åren 2001 till 2008 på grund av 

implementeringen av SOX Act i USA. Fenomenet berodde dels på ökade kostnader, men också 

dels på hårdare kvalitetskrav. En studie gjord i Singapore visar också på problematiken små 

revisionsbyråer ställs inför vid anpassning av regleringar (Pang, 2013). Till en början uppstod 

vissa motgångar vid implementeringen av Singapore Standard on Quality Control 11 för 

byråerna, men långsiktigt gynnades byråerna av detta genom påvisad bättre kvalitet.  

 

TQM är ett etablerat fält med flera decennier av forskning och teoretisk utveckling (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Teorier och modeller täcker både tillverkningsindustrier och tjänsteföretag, 

och kan appliceras på olika branscher. Vidare har det utförts studier som berör 

revisionsbranschen med TQM-fältet som bas. I Sverige har det exempelvis utförts en studie 

som med utgångspunkt inom TQM har studerat hur stora internationella revisionsbyråer 

kvalitetssäkrar sina tjänster. Studien fann indikationer på att om stora internationella 

revisionsbyråer enbart följer ISQC 1 kommer hög kvalitet enligt teorin aldrig att uppnås. Detta 

eftersom ISQC 1 inte innehåller anvisningar om att arbeta med att överträffa kundens 

förväntningar (Tran & Wedin, 2011). Följaktligen finns det andra studier som tar upp ISQC 1 

utan ett fokus på TQM, där standarden nämns som ett sidospår för att belysa olika företeelser 

inom revisionsbranschen, som exempelvis revisionskvalitet (Maroun, 2015; Karlsson & 

Mårtensson, 2013). Det finns vidare lite forskning kring hur just ISQC 1 används av 

revisionsbyråer i praktiken. ISQC 1 innebar en stor ändring för revisionsbranschen, och det är 

därför av stor vikt att sätta den i huvudfokus när kvalitetssäkring av revision diskuteras. Vi har 

upptäckt att små revisionsbyråer inte får samma uppmärksamhet inom forskning, vilket också 

är problematiskt för intressenter som vill förstå sig på hur regleringar påverkar 

revisionsbranschen som helhet. År 2015 utförde non-Big 72 55% av den lagstadgade revisionen 

i Sverige (Revisorsnämnden, 2016b). Med detta sagt kommer denna studie att fylla en 

kunskapslucka om hur små revisionsbyråer i Sverige arbetar med ISQC 1 i praktiken. Sådan 

kunskap kan ta forskningsområdet längre fram i sin förståelse för hur byråer av olika storlekar 

                                                   
1 Anpassad version av ISQC 1 för Singapore. 
2 PwC, Deloitte, KPMG, EY, Grant Thornton, BDO och Mazar.	
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gör för att kvalitetssäkra sina tjänster i takt med omvärldens ständigt ökade krav. Samtidigt kan 

små revisionsbyråer ta hjälp av resultatet av denna studie för att se hur andra likasinnade byråer 

arbetar, och även få luckor i sina riktlinjer och interna processer uppmärksammade. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur non-Big X3 revisionsbyråer arbetar med 

ISQC 1 för att kvalitetssäkra sina tjänster i praktiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Non-Big X är byråer som inte uppfyller kraven som 1 kap. 3 § Årsredovisningslagen (1995:1554) ställer i 
definition av stora företag (<50 anställda, <80 milj. nettoomsättning, <40 milj. balansomslutning). 
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2. Vetenskaplig metod 
I detta kapitel kommer den vetenskapliga ansats som studien använt sig av att beskrivas. Kapitlet avslutas 

sedan med motiveringar till varför tidigare forskning och teorier har valts att användas. 

 

Då syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur non-Big X revisionsbyråer arbetar 

med ISQC 1 för att kvalitetssäkra sina tjänster i praktiken, anser vi att en induktiv ansats med 

inslag av deduktion lämpar sig bäst. Samtidigt kommer denna studie att använda sig av en 

kvalitativ metod, vilket Bryman och Bell (2011a:13) menar passar ihop med induktiv ansats. 

Studien kommer härleda slutsatser från empiriska erfarenheter i form av intervjuer med 

revisorer på flera non-Big X revisionsbyråer. Vidare är kvalitativa intervjuer väl använt i 

tidigare forskning kring revision (Fontaine, Letaifa & Herda, 2013; Axelsen, Green & Ridley, 

2017; Daugherty, Dickins, Hatfield & Higgs, 2012; Pierce & Sweeney, 2005). En nackdel med 

att använda sig av en kvalitativ metod med induktiv ansats är enligt Bryman och Bell (2011a:14) 

att det är svårt att generalisera resultatet. Vi har inte funnit några tidigare studier om hur non-

Big X revisionsbyråer i Sverige arbetar med en internationell standard som ISQC 1, utan 

närmast till hands ligger tidigare forskning inom revision och TQM. Forskningen inom revision 

förmedlar analyser och slutsatser som berör revisionskvalitet beroende på olika variabler såsom 

byrå- och kontorsstorlek, medan teorier inom TQM kan användas inom en majoritet av 

branscher. Med detta sagt kommer teorier och tidigare forskning inom revision och TQM verka 

som grund för en tydligare förståelse av de interna riktlinjer och processer som 

revisionsbyråerna använder i praktiken. Därför är det av stor vikt att vi som författare förstår 

vad de teoretiskt relevanta områdena om revision och TQM säger innan det empiriska 

materialet har samlats in, genom ett deduktivt inslag. Med förståelse över hur exempelvis 

interna processer generellt sett fungerar enligt teorin, hur revisionskvalitet definieras enligt 

olika forskare och hur förväntningsgapet ser ut i dagens revisionsbransch, menar vi att 

intervjumaterialet som fås kommer bli mer tydligt och relevant till denna studie. Vi som 

intervjuar har då möjlighet att på plats förstå kopplingar och underliggande faktorer till vad 

respondenten förmedlar, och kan därmed ställa mer relevanta frågor som fångar hela spannet 

för hur byråerna arbetar med ISQC 1 (Bryman & Bell, 2011a:484). 

  

I kapitel 3 förklaras RS 220 efter ISQC 1 har presenterats. Sannolikt finns det spår av RS 220 

kvar i arbetet non-Big X revisionsbyråer gör och därmed är det viktigt att ha kunskap om denna 

standard. Tidigare forskning om revisionsbranschen i kapitel 4 har valts på grunderna att vi som 
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författare anser dessa områden som centrala delar för revisionsbranschen och denna studie. 

Revisionskvalitet tas upp för att klargöra olika definitioner. Revisionsbyråer av olika storlek 

jämför hur revisionskvaliteten skiljer sig åt mellan dessa. Genom tidigare forskning kan 

indikatorer till varför revisionskvalitet skiljer sig åt beroende på byråstorlek hjälpa till för att 

förstå non-Big X revisionsbyråer och arbetet med ISQC 1. Förväntningsgapslitteratur visar på 

olika uppfattningar mellan revisorer och intressenter om vad revisorns uppgift är. Sådan 

information kan utgöra en grund för förståelse kring varför revisionsbyråer tänker på ett visst 

sätt angående revisionskvalitet. En kartläggning om vad tidigare forskning framför om 

revisionsbyråer och hur de har uppfattat implementeringen av och arbetet med internationella 

standarder ger en större möjlighet till förståelse för de non-Big X byråer som är i fokus i denna 

studie. Fortsättningsvis så har tidigare forskning om comfort lagts till, då vi som författare ansåg 

att svaren som gavs i de genomförda intervjuerna inte täcktes av den tidigare forskning vi hade 

behandlat. 

  

Vidare fokuserar kapitel 4 på fältet om TQM, som i denna studie används för att ge perspektiv 

på revisionsbyråers kvalitetsarbete. Kanomodellen har sin plats i studien då kunskap från denna 

modell ger möjlighet att förstå hur non-Big X uppnår kunders olika behov och därav ytterligare 

kvalitetssäkrar sina tjänster. Förbättringscykeln underlättar förståelsen för de steg som enligt 

forskning är bra att utföra för att hålla en hög nivå av kvalitet och samtidigt förbättra den. Till 

sist ses Hörnstensmodellen som en omfattande modell inom TQM-fältet (Bergman & Klefsjö, 

2002; 2012), och har därför valts för att ge en kunskap i värderingar och grundpelare som bör 

vara på plats inom ett företag för att kunna kvalitetssäkra och förbättra sina produkter. 

Språngbrädan är en annan omfattande modell inom TQM-fältet, men eftersom den är snarlik 

hörnstensmodellen har den uteslutits från denna studie. Hörnstensmodellen ses ofta som den 

mest omfattande modellen inom TQM-fältet (Bergman & Klefsjö, 2002; 2012), men när denna 

modell presenteras i kapitel 4 bör en baktanke finnas att språngbrädan och andra modeller tar 

upp liknande delar som grund för ett kvalitetsarbete. 
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3. Institutionalia 
Kapitlet kommer först att presentera ISQC 1, som är kärnan i denna studie. Därefter tas IESBAs kod om etik 

upp följt av RS 220. IESBAs kod om etik visar på etiska aspekter som måste tas i beaktning av professionen 

utöver ISQC 1 avsnitt om etik, och RS 220 är standarden om kvalitetskontroll som gällde före 

implementeringen av ISQC 1 år 2011.  

 

3.1 ISQC 1 
Efter att IAASB föreslog grunden för ISQC 1 tog det ett antal år innan standarden den 15 

december år 2009 blev tillämpbar i regelverket för revision, ISA. ISQC 1 började utvecklas 

med motivering att klimatet inom revisionsbranschen blir allt hårdare, främst när det kommer 

till intressenternas ständigt ökande förväntningar och de hastigt utvecklande regleringarna. 

Tanken är därför att ISQC 1 ska ge en långsiktig hållbar och utvecklande struktur för 

revisionsbyråers kvalitetssäkringsarbete (IFAC, 2014). 

  

IFAC (2014) menar att ISQC 1 minimerar risken för ett inkorrekt och olämpligt 

tillvägagångssätt för uppdrag, knapp dokumentation och överflödig revision. Framförallt ska 

den hjälpa byråer att utveckla professionell kompetens hos sin personal, för att på både kort och 

lång sikt kunna svara på dynamiska ändringar i branschen. Samtidigt tar IFAC (2014) upp 

utmaningar med implementeringen av ISQC 1. De trycker på att små revisionsbyråer har för 

begränsade resurser i form av personal och kompetens för att fokusera på att följa standarden, 

samtidigt som andra uppdrag ska slutföras på ett bra sätt. För att lösa dessa utmaningar ger 

IFAC (2014) som förslag att ha extern assistans inom dessa områden för små revisionsbyråer, 

eller att ingå samarbeten med likasinnade byråer. De hänvisar vidare till sin guide om hur byråer 

kan implementera ISQC 1 på det mest effektiva sättet. 

  

ISQC 1 består av sex olika delar, vilka alla måste implementeras för att upprätthålla en 

fungerande kvalitetskontroll. Dessa är: ledningens ansvar, yrkesetiska krav, klient- och 

uppdragsacceptans, personal, genomförande av uppdrag och övervakning (ISQC 1, 2009). De 

sex delarna ska dokumenteras för att kunna bevisa vad byrån gör för att kvalitetssäkra sina 

tjänster (ISQC 1, §57, 2009). I vilken utsträckning dokumenteringen ska ske beror på hur stor 

byrån är och hur komplex byråns verksamhet och uppdrag är (ISQC 1, §A73, 2009). Det nämns 

exempelvis att mindre revisionsbyråer kan använda sig utav mer informella metoder för att 

dokumentera sina system för kvalitetskontroller, såsom checklistor, handböcker och blanketter 
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(ISQC 1, §A75, 2009). ISQC 1 är utformad genom att först redogöra paragrafer som beskriver 

kraven inom varje enskild del, för att senare beskriva hur kraven kan tillämpas och följas. I de 

nästkommande avsnitten kommer varje del att utvecklas mer ingående. 

 

3.1.1 Ledningens ansvar 
Revisionsbyråer ska införa riktlinjer och processer för att uppmuntra till en intern kultur som 

anser att kvalitet är en grundläggande stomme för att utföra uppdrag. Därför krävs det att 

ledningen tar främsta ansvar för byråns kvalitetskontrollsystem. Vidare krävs det att personen 

som blir ansvarig för verksamhetens kvalitet har tillräcklig och nödvändig erfarenhet och 

förmåga att ta ansvar och genomföra kontrollerna på ett bra sätt (ISQC 1, §18-19, 2009). 

Exempel på aktiviteter som byråer kan göra är att föra dialog med anställda, nyhetsbrev, möten 

eller träningsseminarium. Ledningen måste förstå hur viktigt arbetet med kvalitet är, och hur 

byråns strategi måste ligga i linje med detta. För att främja en sådan intern kultur bör byrån 

tänka på att fastställa riktlinjer och processer för utvärdering och kompensation i form av 

belöningssystem till anställda. Ett sådant belöningssystem visar, enligt ISQC 1, på byråns 

åtagande till kvalitet på sina tjänster (ISQC 1, §A4-A5, 2009). 

 

3.1.2 Yrkesetiska krav 
Revisionsbyråer ska införa riktlinjer och processer designade för att ge rimlig försäkran till 

anställda gällande relevanta yrkesetiska krav, främst angående revisorns oberoende (ISQC 1, 

§20, 2009). Riktlinjerna och processerna ska möjliggöra att byråer kommunicerar ut kraven till 

personal, samt identifierar och utvärderar olika omständigheter och relationer som kan utgöra 

ett hot mot oberoendet. Processerna ska kunna eliminera hoten, eller reducera dessa till en 

acceptabel nivå. ISQC 1 ställer därför krav på vad riktlinjer och processer inom byrån ska kunna 

tillföra. Revisorer måste förse byrån med relevant information angående kunden och dess 

verksamhet, så att en korrekt utvärdering av oberoendet kan göras. Personal måste också 

meddela sin byrå om omständigheter och relationer som skapar ett hot mot oberoendet (ISQC 

1, §21-22, 2009). Samtidigt ska riktlinjer och processer vara designade så att problem gällande 

kraven för oberoende kan upptäckas och sedan lösas på ett lämpligt sätt (ISQC 1, §23, 2009). 

  

Årligen ska revisionsbyråer erhålla en skriftlig eller elektronisk bekräftelse av 

överensstämmelse med riktlinjer och processer angående kraven om oberoende från samtliga i 

personalstyrkan (ISQC 1, §24, §A11, 2009). Syftet är att demonstrera hur viktigt byrån anser 
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att oberoendet är för sin personal (ISQC- 1, §A11, 2009). Riktlinjer och processer ska innehålla 

kriterier som bestämmer när garantier, såsom rotation av personal och interna kontroller, behövs 

för att reducera vänskapshot till en acceptabel nivå (ISQC 1, §25, §A13, 2009).  

 

3.1.3 Klient- och uppdragsacceptans 
Revisionsbyråer ska införa riktlinjer och processer som är designade för att ge rimlig försäkran 

om att de endast tar sig an uppdrag och behåller relationer som det finns kompetens och resurser 

till. Riktlinjerna och processerna ska också kunna följa relevanta yrkesetiska krav och se till att 

byrån tillhandahåller nödvändig information innan man accepterar ett uppdrag med en ny kund. 

De ska också ge information om en byrå ska fortsätta samarbetet med en existerande kund eller 

om man ska acceptera ett nytt uppdrag från en existerande kund (ISQC 1, §26-27, 2009). ISQC 

1 menar att om en existerande kund utökar sin verksamhet till områden som en revisionsbyrå 

inte har kompetens eller resurser för, ska fortsatt samarbete nekas (ISQC 1, §A21, 2009). 

 

3.1.4 Personal 
Revisionsbyråer ska införa riktlinjer och processer designade för att ge rimlig försäkran om 

tillräcklig personal som har kompetens och engagemang nog för att utföra uppdrag i linje med 

professionella standarder och lagstadgade krav (ISQC 1, §29, 2009). Byråer ska tilldela uppdrag 

till anställda och kommunicera ut rollen som den anställde har till de huvudansvariga av 

kundens ledning och styrelse. Det ansvar uppdragstagaren har måste också kommuniceras ut 

av byrån (ISQC 1, §30, 2009). Förslag på hur relevant kompetens kan utvecklas är utbildning, 

yrkesträning och coachning av mer erfaren personal. Riktlinjer och interna processer ska trycka 

på hur viktigt det är med fortsatt träning av personal på alla nivåer inom byrån, för att utveckla 

och behålla en hög nivå av kompetens (ISQC 1, §A25-A26, 2009). Processerna för att utvärdera 

personalens prestationer kan påverkas av omständigheter och storlek på byrån, och kan därför 

vara mer informella (ISQC 1, §A29, 2009). 

 

3.1.5 Genomförande av uppdrag 
Revisionsbyråer ska införa riktlinjer och processer designade för att bidra med rimlig försäkran 

om att uppdragen utförs i linje med professionella standarder och regleringar (ISQC 1, §32, 

2009). En fungerande process av intern kontroll, som är en objektiv bedömning av ett uppdrag 

innan den anses som slutförd, måste införas. Syftet ska vara att förse anställda som utför 

uppdragen med utvärderingar av deras bedömningar och slutsatser i uppdragsrapporten. 
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Processen ska avse utformningen, timingen och omfattningen av interna kontroller. Samtidigt 

ska processen inkludera diskussioner om viktiga angelägenheter med de anställda som utför 

uppdragen, som exempelvis om de gjorda bedömningarna i rapporten är av relevans och byråns 

oberoende till uppdraget. Personen som utför den interna kontrollen måste vara objektiv och 

processen ska vara designad så att detta kan bibehållas (ISQC 1, §35-38, §40-41, 2009). 

 

3.1.6 Övervakning 
Revisionsbyråer ska införa en övervakningsprocess designad för att bidra med rimlig försäkran 

om att riktlinjerna och processerna för kvalitetskontroll är relevanta, tillräckliga och fullt 

fungerande. Övervakningsprocessen ska inkludera en cyklisk inspektion av åtminstone ett 

färdigt uppdrag för varje auktoriserad revisor på byrån. Ansvaret för inspektionerna ska tilldelas 

anställda med tillräcklig och lämplig erfarenhet och befogenhet i byrån. Processen ska också se 

till att personerna som utför den interna kontrollen inte är involverade i inspektionen av 

uppdragen (ISQC 1, §48, 2009). En byrå med få anställda kan däremot uppleva kravet på 

övervakning som svårt, och det är därför acceptabelt att individer som är ansvariga för design 

och implementering av kvalitetskontroller också utför övervakningsprocessen. Det finns också 

möjlighet för byråer med få anställda att använda sig av en kvalificerad extern person eller dela 

resurser med andra lämpliga organisationer för att utföra övervakningsprocesser (ISQC 1, 

§A68, 2009).  

  

Brister som uppstår i uppdragen ska kommuniceras ut till de berörda anställda, följt av 

rekommendationer på vad som behöver göras för att åtgärda dessa. Övervakningsprocessen ska 

ha riktlinjer som kräver att byrån vet vilka åtgärder som är lämpliga för att ligga i linje med 

relevanta professionella standarder och regler (ISQC 1, §50-52, 2009). Resultaten från 

övervakningsprocessen ska presenteras årligen, och dessa ska innehålla en beskrivning av hur 

övervakningsprocessen har ägt rum, slutsatser dragna och beskrivningar av systematiska och 

repetitiva brister och åtgärder (ISQC 1, §53, 2009). 
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Figur 1: Delarna i ISQC 1. 

 

3.2 IESBAs kod om etik 
Enligt ISQC 1 ska ett kvalitetskontrollsystem säkerställa att etiska krav upprätthålls, i linje med 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) kod om etik (ISQC 1, §20, 

2009). Koden är principbaserad och fastställs av IESBA, som är en etikkomitté under IFAC. 

En revisor ska följa koden i sin helhet om denne inte förhindras av lagar eller andra föreskrifter 

för att göra detta (CEPA4, §100.1, 2016). Koden är uppdelad i tre delar där första delen 

fastlägger grundläggande principer samt utgör ett ramverk för att identifiera, utvärdera och i 

vissa fall eliminera hot mot dessa principer (CEPA, §100.2, 2016). De två andra delarna 

omfattar hur ramverket ska tillämpas i specifika omständigheter för auktoriserade revisorer 

respektive anställda (CEPA, §100.3, 2016). De grundläggande etiska principerna som 

regelverket omfattar är integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig 

omsorg, tystnadsplikt och professionellt uppträdande (CEPA, §100.5, 2016).   

  

Integritet innebär att revisorn ska vara ärlig och uppriktig. Revisorn ska inte medvetet 

förknippas med rapporter som innehåller falsk eller vilseledande information (CEPA, §110.1-

110.2, 2016). Objektivitetsprincipen medför en skyldighet att revisorn inte ska riskera det 

professionella eller affärsmässiga omdömet på grund av bristande objektivitet. Vid eventuella 

intressekonflikter ska en revisor avsäga sig uppdraget i fråga (CEPA, §120.1-120.2, 2016). 

Principen om professionell kompetens och vederbörlig omsorg fokuserar på hur revisorn ska 

inhämta och upprätthålla kompetens samt att agera enligt de specifika kraven för ett uppdrag. 

Det är upp till revisorn att ständigt uppdatera sig om teknisk, professionell och affärsmässig 

utveckling. Det ska också säkerställas att de som arbetar under revisorn har lämplig utbildning 

och övervakas (CEPA, §130.1-130.5, 2016). Tystnadsplikt omfattar förpliktelser om att 

                                                   
4	Förkortning för Code of Ethics for Professional Accountants (författarnas egna förkortning). 
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revisorn ska avstå från att lämna ut konfidentiell information eller att använda informationen 

för egen eller annans fördel. Tystnadsplikten upphör ej efter uppsägning av anställning eller 

klient. Det finns vissa undantagsfall där tystnadsplikten får eller ska brytas, exempelvis vid 

rättsliga förfaranden där dokument eller annat material behövs som bevis (CEPA, §140.1, 

§140.6-140.7, 2016). Principen om professionellt uppträdande medför förpliktelse om att 

revisorn ska följa relevanta lagar och standarder samt undvika handlingar som kan skada 

professionens rykte. Handlingar som kan skada professionens rykte kan exempelvis vara falsk 

marknadsföring (CEPA, §150.1-150.2, 2016).  

  

Det är praktiskt omöjligt att identifiera och definiera varje situation som kan komma att hota 

möjligheten till att efterleva principerna. I CEPA placeras därmed hoten in i olika kategorier 

för att hjälpa med identifiering, utvärderingen och hanteringen av hot. Hoten kan placeras i en 

eller flera av följande kategorier (CEPA, §100.6, §100.12, 2016); 

• Egenintressehot: Hot om att ett ekonomiskt eller annat intresse på ett opassande sätt 

påverkar revisorns omdöme eller uppträdande.  

• Självgranskningshot: Hot om att en revisor inte utvärderar resultaten, som denne 

använder sig av i bedömning i aktuell aktivitet eller tjänst, av en annan anställd inom 

revisionsbyrån på rätt sätt.  

• Partställningshot: Innefattar hot om att en revisor äventyrar sin objektivitet genom att 

gynna en kunds eller arbetsgivares ståndpunkt.   

• Vänskapshot: Hot om att en revisor, på grund av nära eller långvarig relation med en 

kund eller arbetsgivare, äventyrar oberoendet. 

• Skrämselhot: Hot om att objektiviteten riskeras på grund av faktiska eller upplevda 

påtryckningar.   

  

I CEPA listas även motåtgärder som antingen ska eliminera hot eller minska hoten till en 

accepterad nivå. Fortsättningsvis kan åtgärderna delas upp i två kategorier, motåtgärder som 

skapas av professionen och lag eller annan författning och motåtgärder på arbetsplats. Exempel 

på den förstnämnda kategorin kan vara krav på löpande yrkesutveckling eller externa 

granskningar (CEPA, §100.13-14, 2016). Motåtgärder på arbetsplats kan exempelvis vara 

implementering av rutiner och riktlinjer för att övervaka kvalitetskontroller (CEPA, §200.12, 

2016). 
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3.3 RS 220 
Revisionsstandard (RS) var fram till och med år 2010 en svenskanpassad version av ISA, men 

året därefter ersattes standarden helt av ISA (Lennartsson, 2011). RS 220 var en standard som 

behandlade kvalitetskontroller inom revision och var uppdelad i två delar; kvalitetskontroller 

för revisionsarbetet i allmänhet och kvalitetskontroller för det enskilda uppdraget. ISQC 1 

ersatte den förstnämnda delen av dessa två (Danielsson, 2011; RS 220, §1, 2009).  

  

RS 220 gav riktlinjer och rutiner för att säkerställa att alla revisioner utförs enligt god revisors- 

och revisionssed (RS 220, §4, 2009). Riktlinjerna och rutinerna skulle omfatta områdena; 

professionella krav, professionell skicklighet, bemanning av uppdrag, delegering, konsultation, 

accepterande och bibehållande av kunder och program för uppföljning av kvalitetskontroll (RS 

220, §6, 2009). Vidare skulle, likt ISQC 1, hänsyn tas till ett antal faktorer såsom 

revisionsbyråns storlek och kundstruktur vid bestämmelse av omfattningen för 

kvalitetskontrollerna (RS 220, §5, 2009). Standarden innehöll även en bilaga med exempel på 

hur revisionsbyråer kan utforma riktlinjer och rutiner för att uppnå god revisors- och 

revisionssed.  

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan ISQC 1 och RS 220 är kraven gällande ledningen. I ISQC 

1 ligger ansvaret för kvaliteten hos ledningen, där ledningens främsta uppgift är att skapa en 

företagskultur med kvalitet i fokus (ISQC 1, §18, 2009). En annan skillnad, i och med 

implementeringen av ISQC 1, är att revisionsbyråer ska utföra egna kvalitetskontroller. Före 

ISQC 1 var det tillräckligt att förlita sig på de kvalitetskontroller som Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) utför (Danielsson, 2011).  
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4. Teoretisk referensram 
Detta kapitel kommer gå igenom grunder som är till hjälp för att förstå hur non-Big X revisionsbyråer 

arbetar med ISQC 1. Kapitlet är uppdelat i två huvudområden, tidigare forskning kring revision och TQM-

fältet. Huvudområdena skiljer sig åt i relation till varandra och delas därför upp för att få ett mer strukturerat 

upplägg. 

 

4.1 Tidigare forskning kring revision  
Detta avsnitt behandlar tidigare forskning kring revision. Först tas olika definitioner av 

revisionskvalitet upp samt hur byråstorlek påverkar kvaliteten. Sedan presenteras 

förväntningsgapet och slutligen redogörs tidigare forskning kring hur arbetet med och 

implementeringen av internationella standarder har påverkat revisionsbyråer.  
 

4.1.1 Revisionskvalitet 
Det råder ingen enighet om hur revisionskvalitet ska definieras. Olika intressegrupper och 

personer har olika uppfattningar om vad kvalitet är (Knechel, Krishnan, Pevzner, Schefchik & 

Velury, 2013). DeAngelo (1981a) definierar revisionskvalitet som förmågan revisorn har att 

upptäcka fel och brister i redovisningen, samt att rapportera dessa felaktigheter. Förmågan att 

upptäcka fel beror på kompetens och skicklighet, och benägenheten att rapportera felen är en 

funktion av revisorns oberoende och integritet (Deis & Giroux, 1992). Även Pflugrath, 

Martinov-Bennie och Chen (2007) anser att kompetens är en viktig komponent i 

revisionskvalitet. Vidare definierar författarna kompetens som den grad revisorn tillämpar och 

följer standarder. Government Accountability Office (2003), som är en tillsynsmyndighet i 

USA, definierar revisionskvalitet som att revisorn, i linje med god revisionssed, tillförser 

väsentlig försäkran att den finansiella redovisningen och upplysningar har upprättats i enlighet 

med god redovisningssed. DeFond och Zhang (2014) menar att revisionskvalitet är en 

komponent av redovisningskvaliteten, där revisionskvaliteten påverkar kvaliteten av finansiella 

rapporter. Företagets specifika särdrag, exempelvis storlek eller bransch, och företagets 

rapporteringssystem är ytterligare faktorer som påverkar både revisionskvaliteten och 

redovisningskvaliteten. Fortsättningsvis definierar DeFond och Zhang (2014) revisionskvalitet 

som att revisionen ska försäkra att den finansiella redovisningen ger en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska tillstånd. IAASB (2014) ger en liknande definition där en god 

revisionskvalitet bör stärka investerarnas förtroende för den finansiella rapporteringen.  
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Revisorer använder ofta uttrycket comfort istället för begreppet rimlig försäkran att 

redovisningen och revisionen inte innehåller materiella fel. Comfort är mer likt en magkänsla 

än en rationell tanke (Pentland, 1993). Begreppet comfort är svårt att översätta till svenska, då 

den engelska innebörden av ordet har en utökad betydelse gentemot den svenska 

direktöversättningen, komfort (Carrington, 2014). Utöver komfort kan ordet bland annat 

översättas som behaglighet, bekvämlighet och tröst. Carrington och Catasús (2007) menar att 

revisionens huvudsakliga uppgift är att bli av med känslan av oro, alltså discomfort,  för den 

finansiella redovisningen och därmed övergå till ett tillstånd av bekvämlighet, alltså comfort. 

Vidare menar författarna att känslan av comfort inte bara ska upplevas hos revisorn utan även 

investerare och andra intressenter. 

  

För att underlätta förståelsen för revisionskvalitet är ett ramverk gällande begreppet användbart 

(Knechel m.fl., 2013; Francis, 2011). Financial Reporting Council (2008) publicerade ett 

ramverk där de identifierade fem drivkrafter bakom revisionskvalitet; kultur inom 

revisionsbyrån, kompetens hos anställda, effektiviteten i revisionsprocessen, pålitlighet och 

användbarhet av revisionsrapporter och faktorer utanför revisorers kontroll. Även IAASB och 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) har utgivit ramverk om indikatorer för 

god revisionskvalitet (IAASB, 2014; PCAOB, 2015).  

 

4.1.1.1 Kvalitet beroende på byråstorlek 
Tidigare forskning indikerar på att revisionskvaliteten kan påverkas av en revisionsbyrås 

storlek. En av de första forskare inom detta fält är DeAngelo, som enligt många har lagt grunden 

för den fortsatta forskningen som har uppstått. DeAngelo (1981b) ifrågasatte att 

revisionskvalitet och storleken på revisionsbyråerna är oberoende av varandra. Hon påvisar i 

sin studie att kvalitet och storlek är beroende av varandra, även om revisorerna på de olika 

byråerna till en början har identiska tekniska resurser. En anledning som DeAngelo nämner är 

att större revisionsbyråer ofta har fler kunder, och därav har mer att förlora om ett uppdrag är 

av låg kvalitet och överträder regleringar och riktlinjer inom professionen.  

  

Becker, Defond, Jiambalvo och Subramanyam (1998) har forskat kring hur earnings 

management hos företag påverkas beroende på om stora eller små revisionsbyråer anställs. 

Forskarna drar slutsatsen att Big 6 visade på högre kvalitet än mindre byråer, vilket påvisas av 

att den godtyckliga periodiseringen var högre hos företag som använde sig av små 

revisionsbyråer. En studie som gjordes på revisionsbyråer i USA mellan år 2000 och 2005 visar 
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på att en byrås storlek i form av kontor är en av de viktigaste faktorerna för kvaliteten på 

tjänsten. Resultatet visar på att större kontor har en kostnadsfördel i att revisionstjänsterna 

lättare håller en jämnare nivå av kvalitet och att de därför kan fakturera ett lägre pris till sina 

kunder (Choi, C. Kim, J-B Kim & Zang, 2010). 

  

En annan omfattande studie gjord på svenska revisionsbyråer av olika storlekar visar  på 

kvalitetsskillnader sinsemellan. Utgångspunkten för studien var att jämföra kvaliteten mellan 

Big 6 och non-Big 6 revisionsbyråer genom ett antal olika parametrar (Sundgren & Svanström, 

2013). Studiens resultat visar på att revisioner utförda av non-Big 6-byråer ofta har en lägre 

kvalitet än Big 6-byråerna. Vidare menar forskarna till studien att kontorsstorlek har en stor 

påverkan på kvaliteten när det kommer till non-Big 6-byråer, där mindre kontor har en lägre 

kvalitet på tjänsterna. Däremot menar de att Big 6-byråerna inte påverkas av kontorsstorleken, 

då en hög intern kompetens och expertis finns inom byråerna. Om det råder tvivel om hur 

uppgifter ska hanteras på mindre kontor hos Big 6-byråer finns alltid möjligheten att kontakta 

större kontor med mer expertis och resurser. Resultatet av studien visar också på att tjänsterna 

non-Big 6 utför är mer heterogena och att dessa byråer har svårare att möta de ständigt ökade 

kvalitetskraven (Sundgren & Svanström, 2013). 

 

Lam och Chang (1994) undersökte skillnaden på revisionskvaliteten mellan Big 6 och non-

Big 6 revisionsbyråer i Singapore. Studien utfördes genom att studera precisionen av 

vinstprognoser hos företag när de börsnoterades. Författarna fann, till motsats mot tidigare 

nämnda forskning, ingen skillnad i revisionskvalitet mellan Big 6 och non-Big 6. Lam och 

Change (1994) argumenterade för att företag väljer Big 6 för deras rykte och inte efter 

revisionskvaliteten de erbjuder. 

  

Sammanfattningsvis är revisionskvalitet ett svårdefinierat begrepp där det inte finns en 

vedertagen definition. Majoriteten av tidigare studier indikerar på att storleken på en 

revisionsbyrå påverkar revisionskvaliteten. Vidare påvisas det att kontorsstorleken för non-Big 

6 revisionsbyråer har en påverkan på kvaliteten. För att underlätta mätningen och förståelsen 

för revisionskvalitet har ett flertal ramverk framställts.  
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4.1.2 Förväntningsgap 
Liggio (1974) uppmärksammar i sin studie att det finns ett förväntningsgap mellan revisorer 

och samhället. Förväntningsgapet definieras som skillnaden mellan vad användare av 

redovisningen och revisorer uppfattar att en oberoende revisor ska uträtta. Ett flertal försök har 

gjorts inom forskningen för att förfina definitionen som ges av Liggio (Öhman, 2007). McEnroe 

och Martens (2001) menar att förväntningsgapet är skillnaden i vad samhället uppfattar som 

revisorns roll och vad revisorn anser att sin roll innebär. Monroe och Woodliff (1993) ger en 

liknande definition men tillägger även att budskapet revisionsberättelsen ger uttryck för är en 

del av förväntningsgapet.  

  

Porter (1993) delar upp förväntningsgapet i två delar, rimlighetsgapet och utförandegapet. 

Rimlighetsgapet uppstår när samhället förväntar sig mer än vad som är praktiskt möjligt för en 

revisor att göra. Utförandegapet är gapet mellan vad samhället rimligen kan förvänta sig av en 

revision och hur de uppfattar revisionen. Vidare delas utförandegapet upp i två ytterligare gap. 

Det första gapet är det bristfälliga standardgapet, vilket är gapet mellan vad samhället rimligen 

kan förvänta sig av en revision och vad revisorns uppgift är enligt standarder och lagar. Det 

andra gapet, det bristfälliga utförandegapet, uppstår när revisionen inte bemöter samhällets 

förväntningar på vad som ligger inom revisorns uppgifter enligt standarder och lagar.  

  

Humphrey, Moizer och Turley (1992) menar att det finns två syner på anledningen bakom 

uppkomsten av förväntningsgapet. Den första synen är att det råder en brist på förståelse för 

revisionsprofessionen och att det därmed ställs orimliga krav på revisorn. Den andra synen är 

att förväntningarna på revisionen ständigt förändras, ofta på grund av skandaler, och att 

revisionen då hamnar efter och inte bemöter förväntningar och behov. Enligt Carrington (2014) 

tenderar revisorer anse att förväntningsgapet beror på samhällets brist på förståelse för yrket. 

Vidare menar Carrington att intressegrupper tenderar till att försöka övertyga 

revisionsbranschen att anpassa sig efter deras förväntningar och behov.  

  

Förväntningsgapet har undersökts globalt och dess förekomst har påvisats i ett flertal studier. I 

Tyskland visade en studie på att 95% av revisorer och 90% av olika användare av revision ansåg 

att det rådde ett förväntningsgap (Ruhnke & Schmidt, 2014). Best, Buckby och Tan (2001) 

utförde en enkätundersökning där man undersökte skillnader i uppfattningar om revisorns 

uppgifter mellan revisorer, bankmän och investerare. Resultatet visade på en stor skillnad i 
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revisorers uppfattning gentemot användarna. Studien replikerades i Malaysia och visade på 

liknande resultat (Ahmad & Nazri Fadzly, 2004). Ytterligare studier, utförda i Storbritannien, 

Kina, Libanon och Saudiarabien, påvisar förekomsten av ett förväntningsgap (Humphrey, 

Moizer & Turley, 1993; Chen & Lin, 2004; Sidani, 2007; Haniffa & Hudaib, 2007). 

  

Sammanfattningsvis råder det delade uppfattningar mellan revisorer och samhället om vad 

revisorns uppgift är. Förväntningsgapet är bevisligen inte kopplat till specifika revisionsbyråer 

eller kulturer, utan är ett världsomfattande problem. 

 

4.1.3 Implementering och arbete med standarder 
Hegarty, Gielen och Barros (2004) utfärdade en omfattande rapport om implementering av 

internationella standarder och de utmaningar revisionsbyråer står inför för att lyckas med detta. 

Den främsta utmaningen rapporten upplyser om är att planera resurser på ett finansiellt hållbart 

och långsiktig sätt, då brist på både personal och finansiellt kapital anses vara stora hinder. En 

omfattande studie som undersökte implementeringen av ISQC 1 på 372 små- till medelstora 

revisionsbyråer i Thailand visade på att majoriteten av dessa påverkades negativt som byrå efter 

implementeringen (Boonyanet, 2013). Respondenterna till studien menar att det största 

bekymret berodde på ledningens ansvar att skapa en kvalitetskultur. Ledningens fokus var mer 

på konkurrensen mellan byråerna än på att utveckla en bättre intern kultur som lyfter fram 

kvalitet som en av de viktigaste faktorerna för framgång. Vidare upplevde revisionsbyråerna att 

det uppstod en tidspress i att följa ISQC 1 för ökad kvalitet samtidigt som uppdragen skulle 

slutföras. Flertalet revisionsbyråer menade också att de interna systemen inte var tillräckliga för 

att följa och klara av kraven i ISQC 1, vilket ledde till att kostnaderna för att strukturera upp 

kvaliteten översteg intäkterna från uppdragen. 

   

Samah och Hegazy (2014) visade på att det rådde skillnad mellan hur Big 4 och non-Big 4 

efterföljde revisionsstandarden ISA 520 i Egypten. En av de huvudsakliga anledningarna var 

att de mindre byråerna hade problem med att förstå och tolka standarden. Problemet med 

tolkning och förståelse av standarder är ett återkommande problem för mindre byråer (Obadait, 

2007; van Buren, Koch, van Nieuw Amerongen & Wright, 2014). Vidare menar Buren m.fl. 

(2014) att även brist på resurser kan vara ett problem för att lyckas efterfölja internationella 

standarder.  
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En revisionsbyrå i Ryssland testade att implementera en ISA standard för att visa sin vilja att 

jobba med internationella standarder. Utan framgång anslöt sig byrån till ett av Big 4-nätverken 

och bytte till denna byrås namn. Mennicken (2008), som analyserade den ryska revisionsbyråns 

steg, menar att byrån inte hade tillräcklig kapacitet för att upprätta en internationell standard. 

Författaren beskriver det som att en implementering av ISA hade ett lägre värde för byrån med 

det ursprungliga namnet, än för de största revisionsbyråerna från västvärlden. Internationella 

standarder är enligt Mennicken starkt kopplade till Big 4-nätverket och kunder har därför mer 

tilltro till dessa revisionsbyråer. Vidare menar hon att implementeringen av internationella 

standarder är problematiskt på grund av olika kulturer runt om i världen (Mennicken, 2008).  

  

En studie gjord av Lin och Fraser (2003) indikerar på att internationella standarder har en 

signifikant roll i att främja medvetenheten om hur en god kvalitet uppnås med hjälp av olika 

arbetsprocesser. I studien, som gjordes på revisionsbyråer av olika storlek i Kanada, påpekar 

speciellt anställda från små revisionsbyråer hur viktiga standarder är och ger specifika förslag 

om hur standarden som är i huvudfokus i studien kan utvecklas vidare. Flera av respondenterna 

menar att standarder förser deras byråer med verifierande underlag för uppdragen. Slutligen 

menar Lin och Fraser (2003) att det på grund av resursbrist är förståeligt att små revisionsbyråer 

förlitar sig i en större utsträckning på revisionsstandarder för vägledning. 

  

Sammanfattningsvis visar majoriteten av studier på att små revisionsbyråer står inför ett flertal 

problem vid implementering och fortsatt arbete med internationella standarder. Brist på 

finansiella resurser är den största utmaningen, vilket leder till personalbrist och problem med 

tolkningar av standarder. Däremot kan internationella standarder främja medvetenheten om hur 

god kvalitet uppnås och därav förbättra den avsevärt, så länge problemen kan mötas och lösas 

på ett bra sätt. 

 

4.2 TQM 
I detta avsnitt introduceras först kanomodellen och förbättringscykeln, som båda har fått en 

färg vardera för färgkodning. Hörnstensmodellen presenteras slutligen, där tidigare modeller 

sammankopplas med denne genom den aktuella färgkodningen som modellerna blivit tilldelade. 

4.2.1 Kanomodellen 
Kanomodellen utvecklades och introducerades av den japanske professorn Noriaki Kano år 

1984. Modellen grundar sig i en kvalitetsdefinition, där begreppet delas upp i två olika delar, 
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och visar hur dessa två delar samverkar. Den ena delen av begreppet är en objektiv del som 

omfattar den kvalitet som ett företag kan mäta. Den andra delen är mer subjektiv, där fokus 

ligger på kundens upplevelse av kvalitet. Syftet med modellen är att företag effektivt ska 

allokera sina resurser för att nå en hög kundtillfredsställelse. Det finns tre slags behov som är 

avgörande för kundtillfredsställelse enligt kanomodellen; basbehov, uttalade behov och 

omedvetna behov (Bergman & Klefsjö, 2002; Bergman & Klefsjö, 2012).  

 
Figur 2: Kanomodellen (Bergman & Klefsjö, 2002:28) 

  

Basbehov är underförstådda behov som inte uttalas av kunden. Det är behov som anses som 

självklara och grundläggande. Uppfyllnad av dessa leder inte till högre kundtillfredsställelse. 

Om företag istället misslyckas med att nå upp till den förväntade nivån ökar missnöjet hos 

kunderna drastiskt. 

  

Uttalade behov är behov som kunden anser som viktiga och förväntas uppfyllas. Det går att 

identifiera dessa genom kundundersökningar. Ju mer ett företag uppfyller förväntningarna desto 

högre blir tillfredsställelsen hos  dess kunder. Att nå upp till förväntningar utifrån detta behov 

leder sällan till konkurrensfördelar.  
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Omedvetna behov är behov som kunden inte är medveten om att den har eller inte tror går att 

uppfylla. Det går inte att identifiera dessa behov genom förfrågningar utan ett företag måste 

hitta andra sätt för att ta reda på behoven. Om ett företag lyckas med att identifiera behoven och 

nå upp till förväntningarna leder det till en kraftig ökning av tillfredsställelse, lojalare kunder 

och konkurrensfördelar. 

  

4.2.2 Förbättringscykeln 
För att urskilja variation i kvalitet av ett företags produkter, är det av stor betydelse att angripa 

de uppstådda problemen systematiskt och noggrant. Deming forskade på att hitta orsaker till 

denna urskiljbara variation och presenterade därav en förbättringscykel i sin bok från år 1993. 

Flertalet varianter av gjorts på förbättringscykeln sedan dess, där bland annat Bergman och 

Klefsjö (2002; 2012) har presenterat en svensk översättning av modellen. Den presenterade 

förbättringscykeln, som är inspirerad av Demings ursprungliga modell, innehåller fyra stadier; 

planera, gör, studera och lär. 

  

Planera beskriver vad som ska göras när problem uppstår. Först och främst måste stora problem 

i produkten brytas ned till mindre problem för att kunna hanteras på bästa sätt. Företag kan 

använda sig utav olika förbättringsverktyg, som exempelvis orsak-verkan diagram, 

brainstorming sessioner och felmods- och feleffektanalyser. Datan som samlas in bör sedan 

sammanställas på ett sätt som avslöjar källan till fel och variation.  

  

När sedan orsaker till problem har hittats bör företaget utse arbetsgrupper eller individer som 

får ytterligare ansvar för att åtgärderna som diskuterats ska göras. Det är viktigt att alla 

inblandade personer är medvetna om problemet och åtgärder som måste göras för att förbättra 

kvaliteten, oavsett om åtgärderna är av mindre eller större omfattning. 

  

Efter att åtgärder har vidtagits är det viktigt att studera effekterna av dessa. Om företaget är 

övertygat att åtgärden får en positiv effekt på förbättrad kvalitet gäller det att försöka bibehålla 

denna höjda nivån. 

  

Vidare ska företaget lära sig och ta med sig erfarenheter av förbättringsarbetet så att liknande 

problem kan undvikas i framtida situationer. Åtgärderna för förbättringen av kvalitetsnivån bör 

hållas jämn och spridas ut till hela företaget. Det är samtidigt viktigt att analysera hur arbetet 
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med problemlösning fungerade för att ta med sig för framtida problem. Förbättringscykeln ska 

hela tiden upprepas då ökade krav av kvaliteten är en ständig process. 

 
Figur 3: Förbättringscykeln (Bergman & Klefsjö, 2002:130) 

 

4.2.3 Hörnstensmodellen 
Hörnstensmodellen utvecklades för att beskriva viktiga värderingar inom TQM. Det är viktigt 

att se denna modell som en helhetsbild där värderingarna är beroende av och påverkar varandra. 

Modellen är tänkt att skapa ett helt system av kvalitetstänk inom verksamheten som ska vara 

långsiktigt och i ständig förbättring (Bergman & Klefsjö, 2002; Bergman & Klefsjö, 2012).  

 
Figur 4: Bergman och Klefsjös (2002:36) hörnstensmodell, med kanomodellen och förbättringscykeln 

sammankopplade genom färgkodning.  

  

Engagerat ledarskap: Arbetet med kvalitet ska börja uppifrån och drivas ned. Ledningen 

måste ständigt vara engagerad i kvalitetsfrågor för att skapa en kultur av kvalitet (e.g. Sohal & 

Terziovski, 2000; Mosadegradh, 2014; Huq, 2010). Genom exempelvis policys ska ledningen 
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fastställa företagets syn på kvalitetsfrågor och sedan stödja dessa moraliskt och ekonomiskt. 

Det är viktigt att kommunikationen från ledning till medarbetare är tydlig och trovärdig. 

Trovärdigheten uppnås genom att ledarskapets handlingar sker efter vad som kommuniceras ut. 

Medarbetare får sina värderingar efter vad som utförs och inte efter vad som uttalas av 

ledningen (Bergman & Klefsjö, 2002; Bergman & Klefsjö, 2012). 

  

Sätt kunderna i centrum: För att skapa en lyckad TQM ska kunden alltid vara i  fokus (e.g. 

Sohal & Terziovski, 2000; Masters, 1996; Greenwood; 1992) eftersom kvaliteten upplevs hos 

kunderna och baseras på deras behov och förväntningar enligt Bergman och Klefsjö (2012). 

Kvalitet blir därmed ett relativt begrepp eftersom behov och förväntningar skiljer sig från 

marknad till marknad och ändras över tid. Till följd av detta blir det av yttersta vikt att ständigt 

identifiera kundens behov och förväntningar och aktivt anpassa produkten efter det. Bergman 

och Klefsjö (2012) nämner kanomodellen som användbart vid identifiering av behoven. 

  

För att lyckas med denna kundanpassning behöver företag först kartlägga vilka kunder de har. 

Kunder kan delas upp i två grupper, interna och externa. Interna kunder är kunder inom 

företaget, medarbetare inom olika led, som har behov och förväntningar som behöver uppfyllas 

för att de ska kunna göra ett bra arbete. Externa kunder är de som köper, utnyttjar eller på annat 

sätt påverkas av produkten (Bergman & Klefsjö, 2002; Bergman & Klefsjö, 2012). 

  

Arbeta med processer: Bergman och Klefsjö definierar en process som “nätverk, bestående 

av sammanhängande aktiviteter och som upprepas i tiden” (2012:44). Vidare menar författarna 

att en process ska, med så lite resurser som möjligt, tillfredsställa sina kunder. Processerna ska 

ständigt granskas och förbättras för att lyckas med detta. Det är då viktigt att det råder ett 

konstant flöde av information mellan leverantör, processen och kund. Leverantörer och kunder 

kan både vara interna och externa beroende på processen.   

  

Det finns tre typer av processer som har olika funktioner och kunder. Den typ av process som 

fokuserar sig på externa kunder kallas huvudprocesser. Det kan exempelvis vara processer för 

utveckling av produkter. Den andra typen, som fokuserar på interna kunder, är stödprocesser 

vars uppgift är att tillhandahålla resurser för huvudprocesserna, exempelvis 

rekryteringsprocessen. Slutligen finns ledningsprocesserer som likt stödprocesser har fokus på 

interna kunder. Uppgifter dessa processer har är att besluta om organisationens mål och 

strategier samt förbättringar av processer (Bergman & Klefsjö, 2002; Bergman & Klefsjö, 
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2012). Att arbetet med processer är viktigt inom TQM-fältet stärks av tidigare forksning (e.g. 

Greenwood, 1992; Kaye & Anderson; 1999). 

  

Arbeta med ständiga förbättringar: Som tidigare nämnts är kvalitet ständigt föränderlig. 

Utöver detta uppkommer det ny teknik och nya sätt att styra verksamheter på. Det är därmed 

viktigt att ständigt hålla verksamheten uppdaterad och jobba med förbättringar (e.g. Masters, 

1996; Greenwood, 1992; Kaye & Anderson, 1999), vilket kan göras med hjälp av 

förbättringscykeln som verktyg. Grundregeln gällande kvalitetsförbättringar är att det alltid går 

att förbättra kvaliteten till en lägre kostnad och mindre resursåtgång. Arbetet med kvalitet är 

alltså en ständig aktivitet. Helst ska företag förebygga att fel uppstår istället för att vara reaktiv 

till ett fel som redan hänt (Bergman & Klefsjö, 2002; Bergman & Klefsjö, 2012). “Den som 

slutar att bli bättre slutar snart att vara bra” (2012:46), är ord som Bergman och Klefsjö  anser 

ha stor betydelse i dessa sammanhang. 

  

Basera beslut på fakta: Beslut ska alltid fattas på välgrundad fakta och slumpfaktorer ska inte 

ha en avgörande betydelse (e.g. Sohal & Terziovski, 2000; Masters, 1996). Företag ska 

kontinuerligt samla in relevant information och analysera den för att sedan dra slutsatser. 

Informationen kan antingen vara numerisk eller verbal. Den numeriska informationen är oftast 

lättare att samla in och analysera, och det är också där det läggs mest fokus hos ett företag. Den 

verbala information är dock viktig att ta hänsyn till för att lyckas med förbättringar (Bergman 

& Klefsjö, 2002; Bergman & Klefsjö, 2012). 

  

Skapa förutsättningar för delaktighet: Medarbetare i företaget besitter kunskap och 

erfarenhet om verksamheten. Det är därför viktigt att möjligheten att vara delaktig och påverka 

finns för de anställda (Sadikoglu & Olcay, 2014; Mosadegradh, 2014; Huq, 2010; Greenwood, 

1992; Kaye & Anderson, 1999). När anställda är mer delaktiga och har mer ansvar leder det till 

förbättringar i processerna och i arbetet. För att lyckas med detta behöver ledningen delegera 

ansvar, utbilda personal och kommunicera ut viktig information inom verksamheten (Bergman 

& Klefsjö, 2002; Bergman & Klefsjö, 2012). 

  

Sammanfattningsvis ska kvalitetsarbetet ha kundernas behov som grund. Vidare har kunder 

olika typer av behov som i sin tur påverkar deras upplevda tillfredsställelse och synen på 

kvaliteten av en tjänst. Det är viktigt att kvalitetstänket blir en del av företagskulturen, vilket 

uppnås genom en engagerad ledning. Fortsättningsvis är arbetet med processer av stor betydelse 
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för att ständigt förbättra nivån på kvaliteten av sina tjänster. Det är viktigt att följa upp dessa 

förbättringar för att lära sig av det.  
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5. Innehållsanalys 
Hörnstensmodellen är som tidigare nämnt en modell som ger en omfattande bild av forskningen 

på TQM-fältet och vad den påvisat, vilket gör den högst användbar för att åskådliggöra likheter 

och skillnader av fältet i jämförelse med ISQC 1. Nedan kommer en innehållsanalys av ISQC 1 

och hörnstensmodellen presenteras, med syftet att se kopplingar sinsemellan. Att analysera 

graden av kopplingar mellan TQM-fältet och ISQC 1 öppnar upp för en bredare förståelse för 

hur och varför revisionsbyråer arbetar på vissa sätt i praktiken. Vi som forskare i denna studie 

anser att en granskning av innehållet i de båda delarna underlättar förståelsen och 

analyseringen av informationen som erhållits från respondenterna. 

  

Engagerat ledarskap 

 

 
Ledarskap är något som genomsyrar både hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö 2002; 2012) 

och ISQC 1. Hörnstensmodellen bygger på ett engagerat ledarskap, där ledningens ansvar att 

skapa en intern kultur om kvalitet är främsta fokus. Ett sådant fokus framhävs också av ISQC 

1, som menar att ledningen har ansvaret att införa riktlinjer och processer som utvecklar den 

interna kulturen om kvalitet. Vidare understryker ISQC 1 vikten av en fungerande 

kommunikation i byrån för att främja en sådan kultur. Det ska vara ledningen som har främsta 

ansvaret att hitta olika former att kommunicera ut den kvalitetsfokus som ska genomsyra en 

revisionsbyrå. Samtidigt måste en byrås strategi ligga i linje med det som kommuniceras ut av 

dess ledning. Därmed finns det tydliga kopplingar till hörnstensmodellen, som beskriver att 

kommunikation av ledningen ut i företaget är av stor betydelse. Hörnstensmodellen trycker 

däremot betydligt mer på hur medarbetare får sina värderingar efter vad som utförs och inte vad 

som uttalas av ledningen. Ledarskapets handlingar och deras moraliska och ekonomiska stöd 

är kritiskt för en lyckad intern kvalitetskultur. Samtidigt antyder ISQC 1 indirekt på att 

ledarskapets handlingar är kritiskt, bland annat genom att föreslå hur kommunikationen ska 

förmedlas, som exempelvis genom möten och träningsseminarium. Då hörnstensmodellen inte 

specifikt nämner hur ledningen ska visa sina handlingar, kan träningsseminarium och möten 

som nämns som förslag i ISQC 1 ses som lämpliga tillfällen att göra så.  
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Sätt kunderna i centrum 

 

 
Enligt hörnstensmodellen ska kundernas behov och förväntningar sättas i centrum vid 

kvalitetsarbetet, eftersom det är kunden som upplever kvaliteten (Bergman & Klefsjö, 2002; 

2012). Det huvudsakliga syftet till varför ISQC 1 har utvecklats är att revisionsbyråer ska ha en 

struktur för att möta kundernas förväntningar och hjälpa efterföljden av regleringar och 

standarder. Därmed grundar sig ISQC 1 i kundernas behov, vilket det finns ett flertal konkreta 

exempel på. Ett exempel är att det ska finnas processer och riktlinjer inom en revisionsbyrå för 

att stärka oberoendet hos revisorn, vilket är ett grundbehov som de flesta kunder har. Enligt 

standarden ska också en byrå införa riktlinjer och processer för att säkerställa att personalen har 

relevant utbildning för det specifika uppdraget.  

  

Hörnstensmodellen beskriver att ett företag ska göra uppföljningar av förändringar i kundernas 

behov. Till viss del återfinns det kopplingar till sådana uppföljningar om kundernas behov i 

ISQC 1, då en revisionsbyrå ska införa riktlinjer och processer för att utvärdera om resurser och 

kompetens finns för att fullfölja uppdragen åt befintliga och nya klienter. Kunder kan dock, 

enligt  kanomodellen (Bergman & Klefsjö, 2002; 2012), ha olika typer av behov. Uppföljningen 

möter enbart basbehoven hos kunderna och inte de uttalade och omedvetna behoven. Behov 

och förväntningar skiljer sig också åt från användare till användare, som exempelvis mellan 

klienter och investerare (Knechel m.fl., 2013). Vidare skiljer sig behoven mellan klienter 

beroende på vilken bransch de är verksamma i. För att nå hög kundtillfredsställelse, och därmed 

hög kvalitet, måste hänsyn tas till alla typer av behov. Hörnstensmodellen menar också att 

tydligt identifierade kunder är viktigt för att kunna anpassa tjänsten till de specifika behoven. 

Det saknas föreskrifter om sådan identifiering av användare och dess mer specifika behov i 

ISQC 1.  

 

Arbeta med processer 

  

 
Att arbeta med processer är något som hela ISQC 1 bygger på. I varje del ska revisionsbyråer 

införa och arbeta med interna riktlinjer och processer för att främja kvalitet. Den del som tar 
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upp klient- och uppdragsacceptans beskriver vikten av att införa processer som är designade för 

att se till så uppdrag utförs i linje med professionella standarder och regleringar. Vidare ska 

revisionsbyråer arbeta med processer som framhäver fortsatt träning av personal på alla nivåer, 

för att förbättra och därav höja kompetensnivån. Ett fokus att arbeta med processer är samtidigt 

en av delarna i hörnstensmodellen. Likt ISQC 1, beskriver hörnstensmodellen vikten av att 

arbeta med processer inom ett företag för att förbättra kvaliteten på sina produkter (Bergman & 

Klefsjö, 2002; 2012). Däremot trycker hörnstensmodellen på att så lite resurser som möjligt ska 

gå åt i processen, men ändå tillfredsställa kunden. Kostnader för processerna är ingenting ISQC 

1 fokuserar på, utan det är upp till varje byrå att försöka få ner sina egna kostnader, bara ISQC 

1 och kvalitetskontrollerna samtidigt följs. Å andra sidan framhäver ISQC 1 problematiken för 

revisionsbyråer med färre anställda i arbetet med processer och den brist på kompetens och 

resurser som ofta uppkommer. 

  

För att arbetet med processer ska lyckas beskriver hörnstensmodellen att en konstant 

kommunikation av information ska råda mellan samtliga parter som påverkas. Kommunikation 

är något som också tas upp på flertalet ställen i ISQC 1, ofta i samband med arbetet med 

processer. Enligt ISQC 1 ska ledningen kommunicera ut riktlinjer om arbetet med processer, 

och det genomsyras i hela standarden att kommunikation är en kritisk faktor till framgång. 

Däremot trycker hörnstensmodellen på att processer ständigt ska granskas och förbättras, vilket 

inte framhävs i samma utsträckning i ISQC 1. Standarden tar som tidigare nämnt upp områden 

som måste uppfyllas av byråer samt förslag på saker som kan göras för att kunna uppfylla 

områdena, men inte hur byråer ska arbeta för att förbättra sina processer.  

  

Arbeta med ständiga förbättringar 

 

 
Ett bra kvalitetsarbete ska, i linje med hörnstensmodellen, präglas av ständiga förbättringar 

(Bergman & Klefsjö 2002; 2012). Inom ISQC 1 finns det delar där förbättringar uppmuntras. 

Exempelvis ska en process för granskning av uppdrag implementeras och eventuella brister ska 

kommuniceras ut till de anställda och åtgärdas. Det ska även finnas en granskningsprocess med 

uppgift att ge rimlig försäkran om att processer och riktlinjer för kvalitetskontroller är 

fungerande, tillräckliga och relevanta. Granskningsprocessen ger indikationer på att 

förbättringar enbart ska göras till en viss nivå, då kvalitetskontrollerna är fungerande och 
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tillräckliga. Hörnstensmodellen beskriver istället att arbetet med förbättringar ständigt ska pågå 

och att det alltid går att göra saker bättre. Vidare finns det problem med att åtgärda brister i 

efterhand, speciellt gällande tjänster då en tjänst konsumeras samtidigt som den utförs, vilket 

då kan leda till att klienten redan har upplevt kvalitetsbristen. Revision som tjänst skiljer sig 

dock en aning då det skapas en slutprodukt i form av en revisionsberättelse för samtliga 

intressenter att ta del av efter att tjänsten är utförd. Hörnstensmodellen förespråkar att företag 

helst ska förebygga fel istället för att vara reaktiv. Det finns också delar om förebyggande av 

fel i ISQC 1. Bland annat återfinns förebyggande av fel i avsnittet om etik, där en revisionsbyrå 

ska identifiera hot mot etiska aspekter och åtgärda dessa innan felen har skett. Det finns även 

föreskrifter om att de anställdas kompetens ständigt ska utvecklas och förbättras, vilket också 

är en metod för att förebygga fel.  

  

Som nämnt i arbeta med processer framhäver inte ISQC 1 kostnadsreduceringar, vilket är en 

viktig aspekt i hörnstensmodellen. ISQC 1 ger inte utrymme för nedskärningar i 

kvalitetsarbetet, vilket bidrar till en väsentlig bristande koppling till hörnstensmodellen. Enligt 

hörnstensmodellen ska ett kvalitetsarbete ständigt förbättras genom att dels höja kvaliteten, och 

att dels minska resursåtgången. Det kan i vissa fall innebära att eliminera sådant arbete som inte 

leder till högre kvalitet. Inom ISQC 1 finns det dock krav på att processer och riktlinjer ska 

implementeras. Det gör det svårt för specifika revisionsbyråer som inte gynnas av en högre 

kvalitet att reducera kostnader i den utsträckning som kan vara lämpligt. Vilket tidigare nämnts 

finns det undantagsfall för små byråer, då det är praktiskt omöjligt att implementera lika 

omfattande processer som de stora byråerna på grund av brist på personal eller andra resurser.  

 

Basera beslut på fakta 

  

 
Hörnstensmodellen förespråkar att ett företag ska samla in relevant information som sedan ska 

analyseras och stå till grund vid beslut, eftersom slumpfaktorer inte ska vara avgörande 

(Bergman & Klefsjö, 2002; 2012). ISQC 1 ger anvisningar om att en revisionsbyrå ska samla 

in information som grund till beslut i olika former. En revisionsbyrå ska samla in information 

om klienter, medarbetare och hur de interna kontrollerna utförs. Informationen ska sedan 

användas för utvärderingar och eventuella förbättringar. Informationsinsamling i form av 
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dokumentation om kvalitetskontroller ska också göras, vilket framhävs i alla sex delar i ISQC 

1. Kravet på dokumentation som ISQC 1 ställer skiljer sig däremot mellan standarden och 

hörnstensmodellen. ISQC 1 framhäver vikten av dokumentation med syftet att kunna bevisa en 

acceptabel nivå av kvalitet, medan hörnstensmodellen framhäver informationsinsamling som 

hjälpmedel för att ständigt kunna förbättra kvaliteten. 

  

Skapa förutsättningar för delaktighet 

  

 
Den sista delen i hörnstensmodellen förklarar vilken relevans medarbetare i företaget har, där 

framförallt delaktighet och ansvarstagande leder till förbättringar i processerna och i arbetet 

(Bergman & Klefsjö, 2002; 2012). Det är då av stor vikt att ledningen delegerar ansvar, utbildar 

personal och kommunicerar ut viktig information inom verksamheten. Drag av samma tankesätt 

återfinns i ISQC 1, som först och främst framhäver betydelsen att tilldela uppdrag till 

kompetenta anställda och kommunicera ut rollen den anställde har till de huvudansvariga av 

kundens ledning och styrelse. På så vis delegeras ansvar ut till anställda. Samtidigt ges förslag 

på hur kompetens kan utvecklas inom en revisionsbyrå för att förbättra och höja nivån på 

kvaliteten, vilket också ligger i linje med hur hörnstensmodellen framhäver vikten av att utbilda 

personal. Hörnstensmodellen lyfter däremot fram de anställdas möjlighet att påverka, vilket inte 

framhävs på samma sätt i ISQC 1. Standarden nämner ingenting om riktlinjer och processer 

som kan användas för att de anställda ska kunna påverka. En revisor måste följa standarder och 

regleringar vilket minskar chansen att faktiskt kunna påverka vissa saker i sitt arbete. 
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Tabell 1: Färgkodning för graden av koppling mellan ISQC 1 och hörnstensmodellen. 

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33	
	

6. Empirisk metod 
I följande kapitel kommer studiens metodval att presenteras för att få en klar bild över hur datan för studien 

har samlats in och använts. Kapitlet tar också upp metodkritik och etiska aspekter som har tagits i beaktning 

i studien. 

 

6.1 Datainsamling  
Denna studie använder sig av en kvalitativ metod och empiri har samlats in genom intervjuer 

av semi-strukturerad art med revisorer på non-Big X revisionsbyråer. Ett semi-strukturerat 

upplägg på intervjuerna har valts då det kan hjälpa till att fånga upp mer värdefull kunskap om 

hur de specifika revisionsbyråerna arbetar med ISQC 1 genom interna processer. Genom denna 

struktur följs en röd tråd av förberedda frågor, men med utrymme för att komplettera med 

ytterligare följdfrågor på områden som är relevanta för studien och dess resultat. Utrymmet som 

ges för att ställa följdfrågor till intervjuguiden tror vi som författare bidrar till mer värdefull 

kunskap. Respondenten kan då bli styrd mot relevanta områden för studien men ändå känna att 

frågorna kan besvaras öppet. Ett strukturerat upplägg på intervjuer utformas oftast som slutna 

vad-frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011) och det är svårare att ge utrymme för andra 

diskussioner som respondenten rör sig mot än frågorna i intervjuguiden. Ett ostrukturerat 

upplägg på intervjuer ger istället respondenten utrymme för att styra samtalet och definiera 

innehållet. Då intervjuer i de flesta fallen, inklusive denna studie, är tidsbegränsade kan därför 

viktig information hämmas om respondenten diskuterar sådant som inte är relevant och svårt 

att analysera. 

  

Målet har varit att alla intervjupersoner ska reflektera över samma övergripande frågor. Fontana 

och Frey (2002) och Gillham (2005) menar att en semi-strukturerad intervju är en metod som 

lämpar sig bäst i undersökningar som arbetar för att explorera fram ny kunskap, men samtidigt 

har förhandsvalda teman som intervjupersonerna ska reflektera över. En nackdel med intervjuer 

är intervjuareffekten som oftast uppkommer, vilket kan påverka respondentens svar och därav 

objektiviteten i studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Mer specifikt om hur intervjuareffekten 

har hanterats nämns i senare avsnitt om hur intervjuerna har utförts. 

 

6.2 Urval 
Geografiskt läge har inte tagits i beaktning i val av non-Big X revisionsbyråer. Byråer inom 

rimligt färdavstånd från Linköping har kontaktats. Närmare tio stycken byråer i Östergötland 
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kontaktades i ett första skede, men samtliga tackade nej till att medverka i studien på grund av 

hög arbetsbörda. Sedan kontaktade vi runt 40 byråer i olika närliggande län, där åtta stycken 

tackade ja och ville medverka. Därmed uppstod en spridningen av respondenter som vi inte 

hade planerat för. Då syftet är att skapa förståelse för hur non-Big X revisionsbyråer arbetar 

med ISQC 1, tror vi dock i efterhand att en spridning av respondenterna kan ge ytterligare 

kunskap i form av olika arbetssätt. Byråer som verkar i en viss stad kan påverkas av varandra 

och arbetssätten som används för att följa ISQC 1, vilket möjligtvis kan ge en vidare bredd i 

analys och resultat av studien. Att byråer i städer påverkar varandra skulle kunna förklaras av 

DiMaggio och Powell (1983) som menar att när det råder osäkerheter, vilket nya standarder 

för med sig, kan organisationer komma att härma varandra som svar mot osäkerheten. 

 Med det sagt är det inte studiens huvudsakliga fokus att utreda om arbetssätten skiljer sig 

beroende på geografiskt läge.   

  

Den första kontakten skedde via mail till respektive byrå, där studiens syfte framgick och vad 

ett deltagande skulle innebära. Då det var svårt att få kontakt med majoriteten av 

revisionsbyråer via denna kommunikationsform, ringde vi istället runt till revisionsbyråer för 

att kunna presentera studien på ett personligare sätt. Byråerna som har kontaktats har valts ut 

efter en övre gräns. Den övre gränsen utgår ifrån kraven i 1 kap. 3 § Årsredovisningslagen 

(1995:1554) om stora företag. För att anses som ett stort företag måste mer än ett av tre krav 

vara uppnådda. Kraven är att ett företag ska ha fler än 50 anställda, mer än 40 miljoner kronor 

i balansomslutning och mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.  

  

Vi som författare tror att en auktoriserad revisor som arbetat på en byrå en längre tid har mer 

kunskap om hur de interna riktlinjerna och processerna är utformade för att bemöta ISQC 1 i 

praktiken, än en revisorsassistent som är relativt ny på byrån. Därmed har vi som författare 

främst försökt få kontakt med auktoriserade revisorer. Motivet bakom att välja respondenter 

efter vad vi som författare tror har mer värdefull information om ISQC 1 stärks av Jacobsen 

(2002), som menar att ett ändamålsorienterat urval som detta är ett centralt budskap som bör 

eftersträvas för bästa kvalitativa resultat. Respondenterna till intervjuerna är alla anonyma, och 

detta kommunicerades ut innan starten av respektive intervju. Även om respondenterna inte 

skulle ha någonting emot att ha sitt och byråns namn utskrivet i studien, tror vi som författare 

att anonymitet främjar informationen som fåtts vid intervjuerna. Känslig information om hur 

en byrå arbetar med ISQC 1 menar vi då kan delas och diskuteras på ett lättare sätt. 
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6.2.1 Respondenter 
För att ge en bättre överblick av samtliga revisionsbyråer som respondenterna arbetar på har 

storleksintervall lagts till i tabell 2 nedan. Storleksintervallen bygger på antalet anställda på 

byråerna, vilket kan ligga som grund i förståelsen för hur de intervjuade revisorerna har 

beskrivit de interna riktlinjerna och processerna på deras byrå. Samtidigt nämns inte exakta 

antalet anställda på byråerna på grund av att  anonymiteten då kan rubbas. Alla respondenter 

arbetar på olika revisionsbyråer. Revisor D arbetar på en revisionsbyrå som är väldigt nära men 

med fler än 50 anställda. Byrån uppnår dock inte de andra kraven för att klassas som ett stort 

företag. Städerna intervjuerna har ägt rum i är Stockholm, Göteborg, Jönköping, Västerås och 

Varberg, vilka undviks att nämnas i samband med annan information om respondenterna på 

grund av anonymitet.  

  

Intervjuerna har skett på plats på respondenternas kontor om inte annat skrivs i tabellen. Under 

erfarenhet i tabellen ges antalet år respondenten har arbetat som revisor, medan parentesen 

anger antal år på den aktuella revisionsbyrån. Under meriter anges det om respondenten är 

kvalitetsansvarig, delägare och/eller grundare. 

  
Tabell 2: Respondenter 
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6.3 Intervjuer 
Båda uppsatsförfattarna närvarade under intervjuerna. En av oss hade huvudansvaret att hålla i 

intervjun för att styra den i rätt riktning. Den andra hade ansvaret att ställa relevanta följdfrågor 

till de specifika ämnena. För att minska intervjuareffekten delades huvudansvaret upp i jämn 

utsträckning inför intervjuerna. Justesen och Mik-Meyer (2010) menar däremot att 

objektiviteten påverkas negativt av att ha olika intervjuare. För att motverka detta har vi varit 

noggranna med att, i så stor utsträckning som möjligt, ställa frågorna på samma sätt till 

respondenterna. Samtliga intervjuer har spelats in med anledningen att öka tillförlitligheten. 

Ytterligare en anledning är att det är svårt att analysera enbart anteckningar då de inte är 

tillräckligt detaljerade (Justesen & Mik-Meyer, 2010). I enlighet med Bryman och Bell 

(2011b:482) försökte vi upprätthålla flexibilitet under intervjuerna för att undvika att de inte 

skulle bli av strukturerad art. För att uppnå flexibilitet använde vi oss av öppna huvudfrågor 

och uppföljningsfrågor, vilka presenteras senare. 

  

Gubrium och Holstein (2001) menar att ett personligt möte ökar flexibiliteten under en intervju 

och det var också detta vi eftersträvade. I vissa fall var vi dock tvungna att använda oss av mail, 

videosamtal och telefon på grund av lång resväg och tidsbrist för respondenterna. Vi upplevde 

inte att flexibiliteten påverkades av att intervjuerna utfördes via telefon eller videosamtal. Detta 

eftersom de fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Gällande mailintervjun upplevde vi däremot 

att intervjun blev mindre flexibel och av mer strukturerad art. Mailintervjun var dock den sista 

intervjun som utfördes vilket innebar att vi då kunde se över tidigare intervjuer för att se en röd 

tråd av ämnen, följdfrågor och svar. Därmed kunde vi skapa ett frågeformulär som till viss del 

vägde upp bristen på flexibilitet. Intervjuerna varade mellan 50 minuter till 1 timme, med 

undantag för mailintervjun, och under samtliga intervjuer fick vi svar på alla frågor vi avsett 

ställa. Utförligheten av respondenternas svar skiljde sig mycket åt, där vissa gav mer detaljerade 

svar och andra var mer kortfattade. För att handskas med de mer kortfattade svaren användes 

fler uppföljningsfrågor.  

  

Justesen och Mik-Meyer (2010) menar att det är optimalt att testa intervjufrågorna på en 

potentiell respondent i en pilotintervju för att få feedback på frågorna. Vi hade svårt att få tag i 

en respondent i tidigt skede då våren är en period med tung arbetsbörda för revisorer. På grund 

av tidsbristen ansåg vi då att en pilotintervju inte skulle kunna utföras och utvärderas på ett 

fullständigt sätt. För att komplettera detta gick vi igenom intervjuguiden med vår handledare 
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som sedan godkände den. Efter att de första intervjuerna utfördes gjordes justeringar i 

ordningsföljden av frågorna och mer fokus lades på vissa områden. Huvudfrågorna ändrades 

däremot inte.  

 

6.3.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden är uppdelad i två delar. Den första innehåller ett fåtal bakgrundsfrågor om 

respondentens position och erfarenhet. En fråga berör sedan hur respondenten definierar 

revisionskvalitet, vilket verkar som en övergångsfråga mellan de båda delarna. 

Bakgrundsfrågor är viktiga att ställa för att få förståelse av vad respondenten har möjlighet till 

att veta och ha kunskap om (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den andra delen består av fyra 

öppna övergripande frågor om hur respondentens revisionsbyrå arbetar med ISQC 1 i praktiken. 

Frågorna i del två är; 

  

• Hur arbetar ni med ISQC 1? 

• Vilka fördelar finner ni med ISQC 1? 

• Vad anser ni finns för svårigheter/problem i användandet av ISQC 1? 

• Hur gör ni när problem uppstår? 

  

Frågorna om ISQC 1 är ställda så öppna som möjligt för att erhålla heltäckande svar och 

minimera risken att missa relevant information till studien. Första frågans syfte är att fånga upp 

de direkta tankarna respondenten har om ISQC 1, oavsett vilken del av standarden det än är 

riktat mot. De två nästkommande frågorna fokuserar på att få respondenten att diskutera 

positiva och negativa delar i ISQC 1 och hur revisionsbyrån arbetar utifrån detta. Med sådan 

information blir det lättare att förstå underliggande faktorer och orsaker till hur interna riktlinjer 

och processer är utformade. Den sista frågan följer upp svårigheter/problem i arbetet med ISQC 

1 och hur byrån löser det. ISQC 1 förklarar genom sina sex delar om vad revisionsbyråer måste 

göra för att förhindra problem att uppstå, men inte vad som kan göras när väl problem har 

uppstått. Därav ger en sådan ställd fråga ytterligare värdefull information som inte kan utläsas 

direkt ur standarden. Då intervjuprocessen har varit av semi-strukturerad art har också 

följdfrågor ställts till de öppna frågorna, men då vi inte har velat bädda för ett specifik svar har 

dessa frågor formulerats på så vis att respondentens egna tankar kring ämnet har kommit fram.  
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Möjligheten att kolla igenom intervjuguiden innan intervjuerna har funnits för samtliga 

respondenter. Vidare gavs information om vad studien innefattar under både mail- och 

telefonkontakt innan intervjutillfället. Därigenom kunde respondenterna förbereda sig och 

fundera över relevanta svar. Bryman och Bell (2011b:482) menar att tillförlitligheten stärks om 

intervjuguiden skickas ut innan intervjun. En nackdel med att skicka ut information innan 

intervjun är att respondenten kan diskutera med kollegor och fundera ut svar som denne tror är 

önskvärda inför intervjutillfället. Frågeställningen till denna studie är av objektivt slag, då vi 

undersöker hur revisionsbyråer arbetar med sitt kvalitetsarbete genom faktiska riktlinjer och 

processer. Därför anser vi att det inte finns mycket utrymme för respondenterna att försköna 

eller snedvrida svar. Vidare gör semi-strukturerade intervjuer, där följdfrågor ställts, att det 

finns utrymme för spontanitet i svaren. 

 

6.3.2 Bearbetning 
Transkriberingen utfördes genom att materialet delades upp mellan författarna och skrevs ut i 

text. Bryman och Bell (2011b:491) menar att även fast man spelar in samtal kan slarvfel 

uppkomma. För att motverka detta utfördes kontroller på delar av respektive uppsatsförfattares 

text. För att ytterligare säkerställa riktigheten i texten menar Burnard (1991) att den 

transkriberade texten bör skickas ut till respondenterna så att den kan godkännas. Samtliga 

revisorer avböjde en sådan möjlighet med anledning att de hade en stor arbetsbörda under tiden 

då uppsatsen skrevs. Vidare utfördes transkriberingen löpande för att det inte skulle lämnas för 

mycket material till slutskedet av uppsatsen. En annan anledning till varför transkriberingen 

skett löpande är för att idéer till analysen kan komma fram och nya frågor till nästkommande 

intervju kan uppkomma (Bryman & Bell, 2011b:491). 

  

Vid bearbetningen av texterna använde vi oss av färgkoder efter ämnesområde/tema för att 

underlätta fortsatt arbete med materialet. De använda ämnesområdena är ledarskap, kundernas 

förväntningar, utveckling av personal, uppdrag, granskning och dokumentation och revisorer i 

non-Big X byråers syn på ISQC 1, vilka alla presenteras i kapitel 6. Användning av färgkodning 

är ett vanligt arbetssätt vid analys och bearbetning av kvalitativ data (Dambrin & Lambert, 

2008; Nguyen & Kend, 2017; Beattie & Fearnley, 1998). Vi gick först igenom texterna var för 

sig för att tolka och bilda en egen uppfattning om vad som sagts. Sedan jämförde vi våra 

tolkningar och uppfattningar mellan varandra för att säkerställa validiteten (Burnard, 1991).  
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6.4 Metodkritik 
Att studien utgår ifrån en realistisk utgångspunkt där objektivitet är av väldigt stor vikt kan gå 

emot valet att utföra semi-strukturerade intervjuer. Enligt Justesen & Mik-Meyer (2011) 

reducerar en strukturerad intervjuguide intervjuareffekten som kan uppkomma, där 

intervjupersonerna i fråga kan bli påverkade av frågor utanför den strukturerade intervjuguiden. 

Intervjuareffekten kan ha ökat på grund av att respondenterna har blivit påverkade av författarna 

som utfärdat intervjuerna genom kompletterande frågor på plats, vilka har avvikit från 

intervjuguiden och dess frågor bestämda på förhand.  

  

Det ursprungliga målet var att få tag i tio respondenter som underlag, vilket inte har uppnåtts 

då åtta stycken intervjuer genomförts. De genomförda intervjuerna har dock varat under längre 

tid och därmed anser vi att intervjuerna resulterat i innehållsrik information. Varför vi hade som 

mål att intervjua tio respondenter berodde på diskussioner i ett tidigt skede av studien, där en 

avvägning gjordes om tillräcklig empiri gentemot den satta tidsramen. Alla intervjuer förutom 

en har skett med auktoriserade revisorer. Den enda intervjun som inte var med en auktoriserad 

revisor skedde istället med en revisorsassistent, som också var auktoriserad redovisningskonsult 

och delägare, vilket vi anser väger upp detta. Samtidigt har vi försökt att intervjua 

kvalitetsansvariga, men när dessa personer inte har varit tillgängliga har vi istället intervjuat 

grundare och delägare på revisionsbyråerna. Med detta sagt anser vi att de olika positionerna 

beroende på respondent inte påverkar slutresultatet. 

  

Denna studies syfte kan appliceras och replikeras utanför Sveriges gränser då ISQC 1 är en 

internationell standard. Däremot ser vi som författare svårigheter att använda studiens analys 

och slutsats i andra internationella sammanhang förutom om jämförelser ska dras med Sverige 

och hur non-Big X revisionsbyråer arbetar med ISQC 1 i praktiken. Lagar, regler och principer 

gällande revision skiljer sig åt beroende på vilket land som undersökts. 

 

6.5 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra etiska huvudkrav som ska beaktas vid forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Författarna 

till denna studie har vid planering, utförande och bearbetning av intervjuerna som utförts tagit 

hänsyn till samtliga krav.  
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Vid första kontakt med respondenterna framgick det tydligt i mailet vad studien skulle handla 

om. Syftet med studien förtydligades ytterligare innan intervjun började. Därmed uppfylldes 

informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna frivilligt fick välja 

om de ville medverka i intervjun samt att de inte tvingades till att svara på frågor som de inte 

ville besvara. Författarna säkerställde också att respondenterna var medvetna om att de under 

intervjuns gång hade möjlighet att avsluta sin medverkan. För att uppfylla nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet användes informationen respondenterna gav enbart till denna studie. 

Vidare anonymiserades respondenternas svar och lämnades inte ut till tredje part. All data har 

raderats efter studiens färdigställande.  
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7. Empiri 
Nedan kommer insamlad empiri presenteras under sex stycken rubriker. Rubrikerna har uppkommit naturligt 

efter vilken information som genererats utifrån frågorna som ställts. Rubrikerna täcker samtliga delar i ISQC 

1. Under varje rubrik presenteras revisorerna för sig, vilket fetmarkerade namn förtydligar. 

 

7.1 Ledarskap 
Enligt Revisor A anordnar byrån månadsmöten där kvalitet är en stående punkt som ledningen 

har möjlighet att gå igenom. På månadsmötena delas redovisning och revision upp för sig, där 

de ansvariga för varje område får frågan om hur läget ser ut och vad som behöver göras för att 

en förändring till det bättre ska ske. Ett exempel revisorn nämner är om det är signeringsbrist 

på dokumenten. Om så sker kommunicerar ledningen ut, efter diskussion med alla i 

personalstyrkan, vad som behöver ändras i rutinerna för att säkerställa en förbättring. Vidare 

förklarar Revisor A hur det är styrelsen som har främsta ansvaret för kvaliteten på byrån. 

Eftersom styrelsen bara består av chefen på byrån går all information till denne först, såsom 

stickprovskontroll för kvalitet. Revisorn påpekar att styrelsen måste lita på sin personal, då det 

mesta av slutarbetet och ansvaret faller just på chefen. Chefen har den mesta av kontakten med 

kunderna och dokumenterar också information från mötena, så arbetsbördan är stor för 

ledningen på byrån. 

  

Samtidigt menar Revisor B något liknande som Revisor A. De auktoriserade revisorerna på 

denna byrå sätter sig ner och har en allmän genomgång. Om det är någonting med kvaliteten 

som är bristfällig och måste justeras så är det upp till var och en att sköta detta. Alla revisorer 

utom en är grundare till byrån och anses därför vara ledningen. En av revisorerna har däremot 

fått mera ansvar för att kommunicera ut kvaliteten och driva på att de ska sätta sig ned och göra 

kvalitetskontroller och ändringar med dessa. Denna person är författare till alla dokument byrån 

jobbar efter när det kommer till kvalitet. 

  

Revisor C beskriver hur deras byrå har en kvalitetsnämnd per kontor, vilka ständigt samarbetar 

med varandra. Kvalitetsnämnden ansvarar för att kvalitetskontroller genomförs, att det 

rapporteras och att synpunkter lyfts fram. Revisorn påpekar att denna kvalitetsnämnd har flera 

moment att göra för kvaliteten, men ett av dessa är att lämna en rapport som kontorschefen blir 

informerad kring. Rapporten tar exempelvis upp brister som upptäckts, vad som behöver 

förbättras och om någon har blivit underkänd. Informationen härifrån kommunicerar sedan 
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kontorschefen ut till personalstyrkan minst en gång per år på kvartalsmöten som byrån har. 

Presentationen av materialet blir protokollfört och Revisor C påpekar vikten av att dra exempel 

på saker som har brustit och hur en revisor ska hantera det. Samtidigt menar revisorn att de 

aldrig tar enskilda revisorers tillkortakommanden och enskilda uppdrag inför alla, utan en 

generell genomgång med exempel dras för att skapa en gemenskap och lagkänsla. 

  

Vidare påpekar Revisor C att ledningen alltid ska se till att personal med mindre erfarenhet ska 

få den hjälp de behöver för att utvecklas. Revisorer som inte besitter den erfarenheten som krävs 

kan få göra vissa delar av en revision, och sedan gå igenom det med en påskrivande mer erfaren 

revisor. 

  

“Kör man fast i en revision ska vi i ledningen alltid finnas där. Om vi inte är tillgängliga för 

tillfället kommer vi tillbaka. Skicka ett mail, eller kom in till oss efter mötet. Alla på byrån ska 

veta detta.” - Revisor C 

  

Revisor C menar vidare att ledningen uppmuntrar till en kvalitetskultur genom att ha 

uppstartsmöten inför varje uppdrag, där personen som har ansvaret har ett möte med de som är 

med och påverkar slutresultatet av revisionen. På ett uppstartsmöte går de involverade 

revisorerna bland annat igenom vad man vet om bolaget, hur det ser ut i år och vad som är 

viktigt att tänka på för en bra kvalitet. Revisorn nämner däremot att dessa uppstartsmöten är 

begränsade efter tid, då det är en liten byrå med knappa resurser. Revisor C beskriver också att 

ledningen skapar ett kvalitetsmedvetande genom återkopplingsmöten efter varje avslutad 

revision. Även här tas synpunkter och brister upp, då revisorn menar att det är av största 

betydelse att inte någonting faller igenom vilket kan få negativa konsekvenser för byråns rykte. 

  

Enligt Revisor D främjar ledningen intern kvalitetskultur genom att ha flera handböcker som 

ska ligga till grund för det dagliga arbetet. Byrån har både en revisionshandbok och en 

redovisningshandbok, som är uppdelade i en teoretisk del och en praktisk del, men även en 

handbok för ISQC 1 som går att läsa på byråns intranät. Revisorn tillägger däremot att det inte 

är något krav att läsa handböckerna, men att byrån har ett krav på att man som anställd ska 

förstå innebörden. En gång per år ska personal skriva på ett intyg som säkerställer att man 

förstår vad ISQC 1 innebär och hur det tillämpas på företaget. Byrån har kontor på ett antal 

platser i Sverige och själva handboken för ISQC 1 tas fram av en övergripande kvalitetsgrupp. 

Ansvaret för att det följs delegeras ut från ägarna till styrelsen och vidare till VD:n som 
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delegerar ut det till kvalitetsgruppen. Det är sedan kontorschefen på varje kontor som ser till att 

det följs i det dagliga arbetet och svarar till kvalitetsgruppen. 

  

Byrån där Revisor D arbetar har en genomgång minst en gång per år, där de kvalitetsansvariga 

går igenom vad ISQC 1 innebär så att inte de anställda ska behöva läsa handböckerna grundligt 

varje år. Ledningen ska kommunicera ut var personal kan vända sig för att få hjälp vid 

problematiska situationer. Revisor D menar att handböckerna är den främsta hjälpen anställda 

ska ta. Revisorn nämner också att det inte bara är ledningen som har ansvar att kvalitetsarbetet 

följs, utan även de anställda. Ledningen kommunicerar ut till de anställda hur viktigt det är att 

de ger feedback på kvalitetsarbetet och ser till att det efterföljs. Om regelverket inte följs på 

vissa punkter måste personalen slå larm direkt. Revisorn påstår däremot att sådana situationer 

oftast inte uppkommer i praktiken, och att ledningen försöker förbättra handböckerna en gång 

per år. I handböckerna ska det stå hur man faktiskt jobbar, inte hur man bör jobba på byrån. Det 

är efter att ISQC 1 implementerades som byrån har behövt fokusera mer på att ständigt behöva 

uppdatera och förbättra handböckerna. 

  

Revisor E berättar om att dennes byrå är medlemmar i ett internationellt nätverk av revisions- 

och redovisningsbyråer. Vidare är huvudägaren i byrån president för området EMEA5 i det 

internationella nätverket. I Sverige finns det åtta medlemmar och de samarbetar på olika fält. 

Bland annat har ledningen på de olika byråerna tillsammans framställt en revisionshandbok. 

Revisor E upplever att huvudägaren på byrån denne representerar har varit mest drivande i 

framställningen. Syftet med handboken är att dels underlätta det dagliga arbetet, och dels för 

att uppmuntra till en kultur av kvalitet. Handboken har varit framställd som så att den följer de 

övergripliga kvalitetskraven, men samtidigt ger den utrymme för anpassning för respektive 

byrå. Byråerna har också ett gemensamt kvalitetskontrollsystem och en gemensam årlig kick-

off med utbildningar och uppföljning om bland annat kvalitet. Genom att arbeta på detta sätt 

menar Revisor E att arbetet med kvalitet inte blivit lika tungt då arbetsbördan delas upp på flera 

byråer. Vidare påpekar revisorn att ett kvalitetsfokus är en del av vardagen och är något som 

ständigt diskuteras mellan de påskrivande revisorerna och revisorsassistenterna.  

  

Revisor F berättar att byrån har framställt riktlinjer och rutiner för olika kvalitetskontroller i 

skriftlig form i ett dokument. Dokumentet omfattar exempelvis hur kompetens säkerställs på 

                                                   
5	Europe, Middle East & Africa.	
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uppdrag, system för vidareutbildning, hur nya kunder accepteras och hur granskning ska ske. 

Vidare innehåller även dokumentet vem som är ansvarig för respektive del, så att personalen 

lätt kan få tag i rätt person om frågor skulle uppstå. Varje år har byrån en konferens för 

personalen där kvalitet är en stående punkt. Bland annat tas resultatet från granskningarna av 

revisorerna upp där samt förslag till förändringar i arbetssätt. Likt tidigare nämnda byrå är även 

byrån Revisor F representerar medlemmar i ett internationellt nätverk av revisions- och 

redovisningsbyråer. Nätverket ställer höga kvalitetskrav som, enligt revisorn, är mer 

omfattande än ISQC 1. Uttöver kvalitetskravet är nätverket också givande för byrån genom att 

de träffas några gånger per år där bland annat utbildningar sker, svåra frågor diskuteras och 

kontakter knyts.    

  

Revisor G menar att enda sedan byrån gick med i ett revisionsnätverk har kvalitetskulturen 

blivit lättare att förmedla ut till alla medarbetare. Som medlem i revisionsnätverket har byrån 

fria tyglar, men med undantaget att de har ett gemensamt kvalitetssystem som ska följas. 

Nätverket har en kvalitetsnämnd och varje byrå har två kvalitetsansvariga, där Revisor G är 

ansvarig för revision på byrån. En gång per år träffas alla kvalitetsansvariga i nätverket för en 

årlig genomgång. På genomgången ses det över om någonting har förändrats i generella 

regelverk eller i ISQC 1. När sedan en mer detaljerad genomgång har getts är det de 

kvalitetsansvarigas uppgift att föra vidare det till sin egen byrå. Revisorn förklarar att detta 

främst sker genom personalmöten eller utbildningsdagar. Det är också de kvalitetsansvarigas 

uppgift att se till att de förändringar som är nödvändiga i system och dokument genomförs. 

Revisorn påpekar vikten av att ständigt förändra sig för att hålla kvaliteten som en av de 

viktigaste faktorerna till framgång för byrån. 

  

Revisor H menar att det är ett måste för ledningen att uppmuntra till en intern kvalitetskultur 

för att kunna överleva i branschen. Det främsta ledningen gör är att uppmuntra till en ständig 

levande diskussion kring kvalitet, men också genom att kontinuerligt införa rutiner som 

förhindrar missöden som kan leda till skadeståndsanspråk.  Samtidigt påpekar revisorn att 

kvalitet aldrig kommuniceras ut till kunden, utan ledningen förmedlar oftast ut det internt till 

de parter som berörs genom feedback på utförda arbeten. Utöver detta nämner också Revisor H 

att ledningen utgår ifrån rutiner och uppföljningar som alltid kvalitetssäkrar deras leveranser av 

tjänster. 
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Tabell 3: Sammanfattande punkter av vad som sagts om ledarskap. 

 
 

7.2 Kundfokus 
 
7.2.1 Revisionskvalitet  
Revisorerna A, B och C anser att revisionskvalitet handlar om att de känner trygghet för att 

revisionen har utförts på ett korrekt sätt i linje med standarder och lagar. Revisor C bygger 

vidare på detta och menar att tryggheten också ska finnas hos användarna av revisionen. Revisor 

A anser att dokumentation är ett verktyg som hjälper att uppnå denna trygghet. Revisor B menar 

att utöver dokumentation är även kompetens en viktig komponent.  

  

Revisor D menar å andra sidan att revisionskvalitet är när siffrorna som står i en årsredovisning 

är någorlunda korrekta så att de går att lita på. Revisorn menar att det pågår en ständig debatt 

om revisionskvalitet och vad som är viktigast, där ena sidan trycker på dokumentation på allt, 

och andra sidan trycker på årsredovisningen.  

  

“Det finns fall där allting egentligen är korrekt, men de kanske har missat att göra någonting 

i dokumentationen och därefter fått en varning av revisionsnämnden. Men också fall där 

siffrorna inte är korrekta, men allt är dokumenterat och argumenterat för.” - Revisor D 

  

Revisor E menar att revisionskvalitet är något som bedöms av omvärlden och därmed är 

svårdefinierat. Dock anser revisorn att en del av revisionskvalitet är att kunna förändra kundens 

arbetssätt genom att motivera och argumentera för förändringen revisorn förespråkar, istället 

för att använda tvingande metoder.  

  

Revisor F menar att fokus gällande revisionskvalitet ofta hamnar på uppdragsnivån, där 

uppdragskvalitet är att följa god revisors- och revisionssed. Fortsättningsvis anser revisorn att 
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kvaliteten på organisationsnivån ofta glöms bort. Kvalitet på organisationsnivå bedöms efter 

vilka processer, rutiner och arbetssätt som finns på byrån för att uppnå hög kvalitet på uppdrag, 

men också efter andra aspekter såsom exempelvis kundbemötande. Därmed menar Revisor F 

att revisionskvalitet är en blandning av uppdragskvalitet och kvalitet på organisationsnivå.  

 

Enligt Revisor G är revisionskvalitet att klienten får det den betalar för. Revisorn menar att det 

är lätt att sätta en prislapp, men att det alltid måste matcha det man som byrå levererar. Det är 

också av stor vikt att klienten förstår vad som levereras, vilket revisorn anser inte är självklart 

i alla fall. 

  

För Revisor H betyder revisionskvalitet att en revisionsbyrå levererar en revisionsberättelse 

som inte innehåller felaktiga uttalanden. Revisorn ger exempel på att en ofullständig 

revisionsberättelse kan göra avsteg från Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen, inte 

innehålla inkorrekta transaktioner upptagna i årsredovisningen och transaktioner som är 

korrekta men inte tas med.  

 

7.2.2 Kundernas förväntningar  
Revisor A anser att kunderna har lite förståelse för revisionsyrket och allt arbete bakom en 

revision. Revisorn upplever därmed att det är svårt att ta betalt fullt ut för revisionen. Byrån 

försöker bemöta detta genom att i kundmöten hjälpa kunderna med förståelsen för revisionen 

och därmed minska förväntningsgapet. Byrån försöker också överträffa förväntningar genom 

att exempelvis anordna årliga kundträffar och olika seminarium om skatte- och 

redovisningsfrågor. Dock är det oftast samma kunder som medverkar, då de flesta kunderna 

bara vill lämna in materialet och ha deras årsredovisning signerad en gång per år. Revisorn 

upplever att det är svårt att överträffa förväntningarna när man knappt träffar kunden. Vidare 

menar revisorn att kunderna har extremt olika behov och förväntningar på revisionen. Revisorn 

tror också att det är lättare att ha större bolag som kunder då de har mer förståelse för revisionen 

och vilken samhällsnytta det ger. 

 

Revisor B bekräftar att kunderna efterfrågar extremt olika saker. Vissa kunder vill hålla 

revisorer så långt bort som möjligt medan andra tycker precis tvärtom. Revisorn nämner också 

att många kunder har låg förståelse för vilka arbetsuppgifter en revisor har. En vanlig 

missuppfattning är att kunder, oftast mindre bolag, tror att en revisors uppgift är att sköta den 
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löpande bokföringen. Revisorn vill alltid träffa kunden och kartlägga vilka förväntningar denne 

har på revisionen. Det har då varit fall där uppdraget inte accepterats eller pågående uppdrag 

avsagts för att förväntningsgapet varit för stort.  

  

Revisor C anser att det råder ett förväntningsgap mellan revisorer och kunder, vilket revisorn 

menar är ett problem för hela branschen. Även Revisor C upplever att förväntningarna skiljer 

sig åt från kund till kund där vissa bara vill ha en revisionsberättelse medan andra vill ha mer 

utav revisionen. Vidare upplever Revisor C samma debiteringsproblem som Revisor A nämner 

och bemöter problemet på liknande sätt, att genom kundmöten försöka minska 

förväntningsgapet. Under första kundmötet försöker revisorn både ta reda på kundernas 

förväntningar men också vara tydlig med vilket arbete som kommer behöva läggas ned för att 

uppnå förväntningarna. På det sättet blir det lättare att ta betalt för arbetet och anpassa sig efter 

kunden. Sedan träffas de kontinuerligt under året och gör uppföljningar av arbetet som utförs. 

I slutet av revisionen försöker Revisor C alltid ge förslag till förbättringar i verksamheten, för 

att på så sätt överträffa förväntningar.  

  

”Då [när förbättringsförslag ges] känner kunden att de får ut någonting av revisionen, inte bara 

en revisionsberättelse som de aldrig kommer läsa.” – Revisor C 

  

Revisor D menar också att det är stor variation på kunders förväntningar. Revisorn anser att 

det finns ett visst förväntningsgap, där revisorer tycker de tillför mer nytta än vad kunden tror 

att de gör. Exempelvis förklarar Revisor D att byrån kan tycka ett jobb är värt 30 000 kr medan 

kunden tycker 5 000 kr, vilket resulterar i ett förhandlingsläge där priset oftast hamnar 

mittemellan. Samtidigt tycker revisorn att det blir svårare och svårare att ta ut rätt pris, då det 

är frivillig revision hos många företag samt en prispress på tjänsten. 

  

“Vi som revisorer måste agera lite som bilmekaniker. De ringer och säger om bromsarna är 

trasiga exempelvis, så får du som kund välja om de ska laga det eller inte” - Revisor D 

  

Revisor D tycker vidare att det är svårt att få kunden att uttrycka sina förväntningar. Även om 

revisorn frågar om kundens förväntningar så fås trubbiga svar tillbaka. Revisorn menar att en 

bra revisor måste kunna känna av vad det är för kund och lägga nivån efter det. Vidare påpekar 

revisorn att de har mycket kontakter vilket är till nytta för kunden. Kunder frågar efter allt 

möjligt, och revisionsbyrån kan oftast bistå med bra kontakter till alla möjliga branscher.  
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Likt de andra revisorerna anser även Revisor E att kundernas förväntningar på revisionen är 

olika beroende på kund. Förståelsen för vad revision innebär skiljer sig också åt mycket mellan 

kunderna, där små kunder har mindre förståelse. Revisorn berättar att vissa kunder inte vet 

skillnaden på revisorer, skattejurister och redovisningskonsulter. Det är också flertalet kunder 

som tror att revisorerna granskar och säkerställer allt företaget har gjort under årets gång. 

Revisorn upplever dock att de flesta kunderna är nöjda och uppskattar revisionen. Vidare 

upplevs inte heller något problem med att ta betalt fullt ut för allt arbete som utförs. 

Anledningen till detta, menar revisorn, är att byrån är tydliga i offerterna de lägger fram. Om 

det sedan dyker upp något oväntat som inte var med i den ursprungliga planeringen kontaktar 

byrån kunden och genomför ett uppföljningsmöte.  

  

Revisor F anser att det finns ett förväntningsgap inom revisionsbranschen i sin helhet. Däremot 

menar revisorn att det inte är något som deras byrå upplever, då de lever upp till 

förväntningarna. Revisorn fortsätter med att berätta att dennes metod för att ta reda på 

förväntningar är genom att kontinuerligt träffa kunden. De flesta av kundernas förväntningar, 

utöver revisionens kontrollfunktion, är enligt revisorn ett personligt engagemang och att en 

revisor ska fungera som ett bollplank. Att leva upp till ett personligt engagemang innebär att 

revisorn ibland utför rådgivning eller annat arbete utan att debitera för de timmarna. Dock anser 

revisorn att det på lång sikt gynnar byrån att inte ta betalt för dessa timmar.  

  

Revisor G anser att det finns ett förväntningsgap som är stort mellan byrå och kund. Enligt 

revisorn vet inte många vad en revisor är eller gör för någonting, det kan vara en person som 

levererar vilken ekonomitjänst som helst. På byrån anses det dock inte vara svårt att ta betalt 

för det arbete man utför, men att det däremot finns olika uppfattningar mellan kund och revisor 

om vilken arbetsinsats som krävs för ett väl utfört arbete. För att minska detta förväntningsgap 

menar revisorn att det är viktigt att kommunicera på ett enkelt språk med kunden. Kunden måste 

se vad som utförs och vilka olika personer som är inblandade. Det är också av stor vikt att 

kunden är öppen för att träffas och ha möten, annars kan inte byrån acceptera uppdraget. 
 

Tabell 4: Sammanfattande punkter av vad som sagts om kundernas förväntningar. 
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7.3 Utveckling av personal 
Revisor A, som har huvudansvaret för kvaliteten på sin byrå, är den enda som har gått specifika 

utbildningar för hur byrån ska följa ISQC 1. Annars menar Revisor A att byrån följer 

utbildningskraven ställda av FAR, som grundar sig i att varje anställd ska utbilda sig minst 20 

timmar per år. Revisorn nämner också att redovisningskonsulterna på byrån måste följa ISQC 

1 och går därför liknande utbildningar som revisorerna. Fortsättningsvis beskriver Revisor A 

att byrån har en utbildningsansvarig som tar emot önskemål från personal och som ska se till 

att personal ständigt utvecklas i samverkan med byråns behov. För personal som är nya i sin 

position följs en given matris av utbildningsunderlag. Revisor A beskriver också fokuset byrån 

har i att försöka sprida utbildningarna på personalen så att de kan dra nytta av så mycket som 

möjligt. På de interna mötena som byrån har får personal i uppdrag att presentera materialet 

från utbildningen för de andra som inte medverkat på den. Samtidigt dokumenterar den 

utbildningsansvariga vem som har gått vad i hur många timmar, och sparar alla kursintyg som 

underlag för en potentiell kvalitetskontroll. Revisorn antyder också att personalen går de flesta 

utbildningar på hösten när revisionsbranschen oftast har mer tid. Vidare menar Revisor A att 

ett stort fokus ligger på att ha seminarier där byrån visar personalen hur saker på bästa sätt 

utförs. Det kan vara genom att sammanfatta teori med arbetssättet, och vad det resulterar till i 

praktiken. 

  

I likhet med Revisor A beskriver Revisor B att dennes byrå följer utbildningskraven från FAR. 

Revisorn nämner ett exempel där deras nya revisorsassistent följer utbildningstrappan som finns 

punkt till pricka. Revisorerna som har varit där en längre tid följer dock ingen utbildningstrappa, 

utan de har mycket eget ansvar att nå upp till utbildningskravet med aktuella utbildningar. 
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“Vi andra gamla i gården, vi har ju krav på oss att gå utbildningar. För min egen del försöker 

jag dela upp det så att man behöver en uppdatering i redovisningsregler och revisionsregler.” 

– Revisor B 

  

Till skillnad från Revisor A och dess byrå så menar Revisor C att redovisningskonsulterna och 

revisorerna på byrån har olika kvalitetssystem. Utifrån olika kvalitetssystem följer revisorns 

byrå FARs utbildningsmatris fram tills revisorsnämndens prov klaras av personal som är i ett 

första skede som revisor. Samtidigt framhäver Revisor C att om en i personalstyrkan är mitt 

uppe i utbildningsmatrisen men vill lära sig något som avviker från den så är det en självklarhet 

att personen har rätt att göra det. Efter provet är slutfört är det friare för revisorerna på byrån. 

Det finns ingen färdig mall för vilka kurser man ska gå, utan det sker i dialog med ledningen så 

länge utbildningskravet uppfylls. 

  

Revisor C beskriver också att byrån har en dag per år där de går igenom redovisnings- och 

skattenyheter. All personal på byrån är inkluderad, och då handlar det främst om en överblick 

om nyheter och förändringar, inte specifika grunder i hur man exempelvis granskar ett 

varulager. Vidare menar revisorn, som tidigare nämnts, att det sker en genomgång efter varje 

avslutad revision. Oftast sitter revisorn som har utfört tjänsten ner tillsammans med påskrivande 

revisor och ledning för att gå igenom synpunkter och brister. Därefter genomförs ett 

återkopplingsmöte för att utveckla revisorn i sitt arbete. Revisor C trycker på att det finns 

personal med olika erfarenheter, och det är något de ska använda för att ständigt vara 

konkurrenskraftig som byrå.  

  

Revisor D menar att byrån inte har något tydligt system för att utveckla sin personal, utan det 

implementeras ständigt i det dagliga arbetet. En kvalitetskultur sprids genom att prata om det 

och ställa frågor, där påskrivande revisor alltid har en övervakande roll över revisorsassistenter. 

Revisorn nämner också handböckerna som en viktig del i att sprida kvalitetskulturen och 

utveckla sin personal. Samtidigt påpekar revisorn, likt de andra revisorerna, att det är krav på 

att utbilda sig ett antal timmar per år. För assistenter följer byrån utbildningstrappan FAR har 

föreslagit. Revisor D anser att personal främst uppmuntras att utvecklas genom skarpa 

situationer, istället för att sitta och pränta in det teoretiskt. De påskrivande revisorerna på byrån 

försöker alltid att få assistenter på byrån att vara kritiska och fundera mycket själva innan hjälp 

fås. 
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Revisor E berättar att nyanställda på byrån följer matrisen om utbildning som FAR har 

framställt. De mer erfarna revisorerna väljer själva vilka utbildningar de vill gå på. Revisorn 

påpekar dock att alla revisorer ska uppfylla utbildningskravet som FAR ställer, och att flertalet 

av den erfarna personalen går på fler utbildningar utöver det. Oftast är det utbildningar om skatt 

och redovisning som blir aktuellt då det, enligt revisorn, är detta som kunderna efterfrågar mest 

kompetens om. Vidare berättar revisorn att byrån varje år anordnar en skattedag för både 

byråerna de samarbetar med och kunder. Utöver detta har en skattejurist på byrån byggt upp ett 

nätverk med andra skattejurister som tillsammans anordnar en liknande utbildningsdag, där 

moms är i fokus.  

  

Revisor F menar att det sättet en nyanställd lär sig mest på är genom praktiskt arbete. Genom 

att arbeta med uppdrag inom olika branscher, men också med olika påskrivande revisorer kan 

nyanställda lära sig mycket. I många fall ges uppdrag av viss karaktär till en assistent i 

upplärningssyfte. För ytterligare utveckling av nyare personal följer byrån utbildningsmatrisen 

som FAR har framställt. De mer erfarna på byrån får välja mer fritt över vilka utbildningar de 

vill gå på, så länge de uppfyller minimikravet FAR ställer på antal timmar. Revisorn anser att 

det oftast blir skatte- och redovisningsutbildningar som de går på. Ytterligare utveckling, menar 

revisorn, sker via samarbetet med det tidigare nämnda internationella nätverket och de årliga 

träffarna de anordnar.  

  

Även Revisor G påpekar att byrån följer FAR:s grundläggande utbildningsplan, men att de inte 

använder sig alla utbildningar som FAR föreslår. Personal för en dialog med sin närmaste chef 

om vad som behövs och vad man vill gå på. Exempelvis nämner revisorn utifrån personliga 

önskemål att de senaste utbildningarna har haft fokus på ledarskap. Vidare menar Revisor G att 

det är viktigt att utveckla ny personal i rätt takt. Byrån gör allt för att inte hamna i problematiska 

situationer, vilket främst motverkas genom att sätta rätt person på rätt sak från första början. 

Revisorn påpekar att personal med mer erfarenhet inte kan sätta oerfaren sådan att granska 

någonting som är för svårt. Det är varken kostnadseffektivt för kunden eller för byrån. Istället 

menar revisorn att kollegan som är mer oerfaren får lära sig genom att sitta med samtidigt som 

den mer erfarna personalen berättar varför och och hur saker utförs. Året efter får den oerfarna 

testa större delar själv, medan året därpå sköta liknande uppdrag helt själv. Revisor G anser att 

byrån är duktiga på att få fram vart oerfaren personal ska vända sig om de fastnar med 

arbetsuppgifter. 
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Enligt Revisor H följer byrån främst utbildningsmatrisen i FAR:s regi. Utöver 

utbildningsmatrisen menar revisorn att ingen på byrån vill göra fel, utan gör allt för att inte 

hamna i ovälkomna situationer. Det gör att byrån ständigt kommunicerar om kvalitet och 

förbättringar kring det, vilket revisorn också påstår hela tiden utvecklar personalen. 

  
Tabell 5: Sammanfattande punkter av vad som sagts om utveckling av personal. 

 
 

7.4 Uppdrag 
Revisor A beskriver att mycket av de interna rutinerna gällande uppdrag är i skriftlig form i ett 

elektroniskt revisionsprogram. Byrån utgår ifrån en analysmodell i planeringen av revisionen. 

Denna analysmodell innehåller bland annat rutiner för att se till att personalen har tillräcklig 

kompetens för det specifika uppdraget, att det finns tid för att utföra revisionen och rutiner för 

att se över att oberoendekravet är uppfyllt. För att se till att kompetenskravet uppfylls tilldelas 

uppdrag efter dess specifika karaktär. Exempelvis om det är ett uppdrag som präglas av mycket 

kontanthandel så kommer det uppdraget ges till någon som har erfarenhet av detta. Byrån 

använder sig också av en revisionshandbok, i samma elektroniska revisionsprogram, där allting 

dokumenteras. Revisionshandboken underlättar för personal som är nya på ett specifikt 

uppdrag, då de enkelt kan ta del av denna information. Byrån har också interna 

kvalitetskontroller för det specifika uppdraget. Om det är några mer allvarliga brister i hur 

arbetet utförs anordnar byrån seminarium om det specifika ämnet för personalen, vilket det 

sedan görs uppföljningar på för att se om det hjälpte. Byrån har också samarbete med olika 

experter, exempelvis skattekonsulter och jurister, som de kan diskutera mer komplexa frågor 

med. Revisorn påpekar att arbetssättet och rutinerna förändras konstant. Förändringen i 

arbetssättet eller rutinerna presenteras på de månatliga mötena och sedan uppdateras det i 

revisionsprogrammet.  
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Det görs också uppföljningar om kundens verksamhet för att se över om denne har utvidgat sin 

verksamhet till ett område där byrån inte längre känner sig trygg att utföra en revision. Vidare 

görs även uppföljningar av hur tidsbudgeten ser ut för respektive revisor för att sedan göra 

bedömning om tiden är tillräcklig för att utföra en revision med hög kvalitet. Varje år gör byrån 

en genomgång av kundstocken där alla i personalstyrkan medverkar och skriver under att det 

inte har någon form av relation till kunderna, detta för att uppfylla oberoendekravet. Revisorn 

nämner däremot att de valt att inte rotera revisorerna för uppdragen. De flesta kunderna vill ha 

tryggheten av att ha samma revisor och det är också en av byråns starkaste konkurrensfördelar.  

  

Likt Revisor A utgår även Revisor B och dennes byrå utifrån en analysmodell i skriftlig form 

när det gäller accepterande och bibehållande av kunder. Modellen innehåller bland annat de 

yrkesetiska kraven och är utformad som en checklista, som uppdateras och förbättras från år till 

år. Revisorn beskriver dock att processerna är mer informella. Om en potentiell ny kund 

kontaktar byrån vill revisorn alltid träffas först och samtala med kunden. Då kan revisorn ställa 

frågor och sedan känna av om uppdraget ska accepteras.  

  

“Att åta sig ett uppdrag som man känner redan från början att det här, det blir bekymmer, då 

brukar det alltid bli bekymmer. Man känner det nästan direkt. Då är det lika bra att sätta ner 

foten och inte ta det uppdraget. Det har jag lärt mig efter många år.” – Revisor B 

  

Under uppdragets gång menar revisorn också att man får indikationer på om uppdraget ska 

avsägas. Vidare ger revisorn ett exempel på en situation när en tidigare kund hade vuxit 

internationellt, vilket gjorde att byrån inte längre hade kompetens för att revidera kunden, och 

då varit tvungna att avsäga sig uppdraget. Revisorn nämner också att byrån har informella 

samarbeten med andra revisorer som de kan kontakta och diskutera specifika frågor med ifall 

det uppstår osäkerheter med revisionen. Även Revisor B nämner att de inte roterar revisorer för 

uppdragen och ger samma anledning som Revisor A, alltså att det är en av byråns starkaste 

konkurrensfördelar att inte göra detta.  

  

Revisor C beskriver att vid accepterande av nya kunder ska tre dokument fyllas i av den som 

är tänkt vara påskrivande revisor. Dokumenten ska sedan lämnas till Revisor C, som i sin roll 

som chef ser över om uppdraget ska accepteras och om den initialt tänkta påskrivande revisorn 

passar för uppdraget. Dokumenten ska ligga som grund för att besvara frågor om bland annat 

kompetensen och oberoendet hos revisorn, om resurser finns för att utföra uppdraget, om 
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kundernas förväntningar kan uppnås och om det finns någon affärsrisk med att acceptera 

uppdraget för byrån. Årsvis görs sedan en planering på individnivå för vilka uppdrag respektive 

revisor tilldelas samt uppdelade timmar på uppdragen. Revisorn beskriver att denna planering 

oftast inte följs till punkt och pricka då byrån måste anpassa sig efter kunden, dels när denne 

skickar in sitt material, och dels för andra oförutsägbara händelser. I så stor utsträckning som 

möjligt försöker byrån dock undvika att rotera revisorerna på uppdragen. Anledningen till detta 

är att de dels vill göra revisionen så effektiv som möjligt, och dels för att kunderna efterfrågar 

det. Varje år görs också uppföljningar och avstämningar för varje kund för att se över om byrån 

ska fortsätta med uppdragen, utifrån de tidigare nämnda dokumenten. Däremot berättar revisorn 

att även om processerna är formella och skriftliga sker en kontinuerlig dialog med kunden, där 

indikationer på om uppdraget behöver frånträdas kommer fram.   

  

“[...] jag har lämnat en kund senaste året, men det var ju inte på grund av att jag gick igenom 

checklistan och kände: oj nu klarar jag inte av det här. Utan det blir ju mer av en dialog, jag 

vet ju vad som händer i bolaget.” – Revisor C 

  

Revisor C berättar även att uppdragen startas med att den påskrivande revisorn går igenom, 

med revisionsteamet, hur denne har tänkt att revisionen ska utföras. Under uppdragets gång kan 

medlemmar i revisionsteamet kontakta den påskrivande revisorn om frågor uppstår. Om 

revisorn inte kan svara på frågan tas det först upp på de kontinuerliga mötena på byrån och 

diskuteras bland revisorerna. Om det fortfarande anses oklart kontaktar byrån någon expert 

inom de området som frågan berör. Vidare samarbetar byrån internt mellan de två kontoren och 

frågor kan diskuteras ytterligare mellan dem. Efter ett avslutat uppdrag går den påskrivande 

revisorn igenom uppdraget, vilket beroende på uppdragsstorlek ibland sker med de andra 

revisorerna. Genomgången av uppdrag, där brister och synpunkter på revisionen tas upp, ska 

ligga till grund för förbättringar i arbetssättet för medarbetarna. 

  

Revisor D beskriver att nyare personal på byrån måste gå igenom en checklista vid 

accepterande av nya kunder. Checklistan kan innehålla saker som att kolla igenom kundens 

hemsida, om kunden har betalningsanmärkningar och om styrelsen är dömda för något brott. 

Revisorn förklarar att mer erfarna revisorer på byrån ofta går på magkänsla vid accepterande 

av nya kunder, och menar därför att träffa kunden är av väldigt stor betydelse. När existerande 

kunder utvidgar sin verksamhet och inte byrån har tillräckligt med kunskap på området brukar 

de först försöka lösa det genom att ta in externa kontakter som kan hjälpa till. Samtidigt menar 
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revisorn att det finns andra problematiska situationer som gör att man som byrå måste avslå 

kunder, exempelvis om byrån reviderar denna kunds främsta konkurrenter. 

  

Revisor D berättar också att byrån årligen använder en analysmodell för varje uppdrag med 

syftet att bland annat matcha oberoendekraven i branschen. Revisorn nämner självgranskning 

som en av de viktigaste sakerna att gå igenom. Vidare menar revisorn att eftersom byrån har 

många olika tjänster för kunden är det viktigt att de ifrågasätter uppdrag mer för att uppnå 

oberoendekraven. En viktig del revisorn menar är vänskapshotet, som är någonting byrån 

dagligen brottas med eftersom de är en fullservicebyrå. Samtidigt förklarar Revisor D att byrån 

inte roterar revisorer. Revisorn menar att kunden i första hand har valt revisorn som person, och 

inte nödvändigtvis byrån. 

  

Uppdragen tilldelas först och främst beroende på vem av revisorerna som har haft kontakt med 

kunden först. Revisor D menar också att kunskap och kompetens kan spela en stor roll. Väl när 

uppdragen slutförs sker ett återkopplingsmöte med kunden. När kunden och byrån kommer 

överens skrivs revisionsberättelsen på och uppdraget stängs igen och arkiveras för nuvarande 

året.  

  

Likt hur tidigare nämnda byråer arbetar påpekar även Revisor E att de utgår ifrån en 

analysmodell vid accepterande av nya kunder. Analysmodellen tar bland annat hänsyn till de 

yrkesetiska kraven och är framställd som en checklista. Varje år görs omprövning av 

uppdragen, där bland annat oberoendet och kompetenskravet tas i beaktning. Dock menar 

revisorn att det är få fall då de tvingats avsäga ett uppdrag. Det är i regel den auktoriserade 

revisorn som driver in uppdraget som också blir den påskrivande revisorn. Byrån har valt att 

inte rotera revisorer och det är då fortsättningsvis samma revisor som är den påskrivande år 

efter år. Anledningen till varför byrån valt att inte rotera revisorer är att det ger en stark 

konkurrensfördel, enligt revisorn. Gällande revisorsassistenter tilldelas uppdrag ut efter hur 

tidsbudgeten ser ut för respektive assistent. Revisorn påpekar dock att det ibland kan vara fall 

då vissa revisorsassistenter tilldelas uppdrag av specifik karaktär med syftet att utveckla 

assistentens kompetens.  

  

Under uppdragets gång arbetar assistenterna nära påskrivande revisorer och om frågor uppstår 

kan de snabbt diskutera det gemensamt. Vid svårare frågor har byrån samarbete med olika 

experter och även andra byråer, både inom Sverige men också internationellt som kan 



56	
	

kontaktas. Byrån använder sig av en revisionshandbok som innehåller riktlinjer och rutiner för 

hur de ska arbeta, vilket uppdateras kontinuerligt. Vidare använder sig byrån av tidigare års 

dokumentation för att ligga till grund vid planeringen och hjälp under arbetets gång. I slutet av 

uppdragets gång går revisorerna igenom hela dokumentationen för uppdraget. Om det är några 

brister tas detta upp med personen i fråga. Revisorn beskriver att de även går igenom vad de 

kommit fram till med kunden innan de skriver på revisionsberättelsen.  

  

Revisor F berättar att byrån arbetar med olika dataprogram för revision. I dessa dataprogram 

finns det mallar och checklistor som revisorerna går igenom vid accepterande av nya uppdrag 

samt årliga uppföljningar av uppdragen. Checklistorna och mallarna tar bland annat upp frågor 

om oberoende. Varje år går revisorerna igenom, utvärderar och godkänner checklistorna och 

mallarna. Eftersom nästan alla byråns kunder är ägarledda menar revisorn att det är det 

personliga engagemanget som är deras viktigaste konkurrensfördel. Revisorn berättar att de av 

denna anledning inte roterar revisorer systematiskt för uppdragen. Fortsättningsvis påpekar 

revisorn att denne inte tror att oberoende- eller vänskapshotet ökar genom att inte rotera 

revisorer. Anledningen till detta är att det ingår i revisionsyrket att kunna utföra sitt arbete även 

fast man haft en kund under flera år, menar revisorn.   

  

“[...] vår yrkesroll är ju att vi måste sätta ner foten ibland, och kan man inte de, då har man 

valt fel yrke.” – Revisor F 

  

Revisor F berättar fortsättningsvis att det är ovanligt att någon annan än den revisor som drev 

in uppdraget blir den påskrivande revisorn. Revisorsassistenterna blir tilldelade uppdrag 

framförallt efter tid men också i utbildnings- och utvecklingssyfte. Dock påpekar revisorn att 

assistenterna aldrig blir tilldelade uppdrag de inte har kompetens för.  

  

Innan uppdraget startar går den påskrivande revisorn igenom uppdragen med 

revisorsassistenterna. Bland annat går de igenom riskanalys, vad som har förändrats från 

tidigare år och vart fokus ska ligga i revisionen. Revisorn berättar att för de mindre bolagen 

ändras inte mycket i varken planeringen eller riskanalysen. Under uppdragets gång använder 

sig revisorerna mycket av tidigare års dokumentation. Om frågor uppstår under revisionen 

diskuteras de mellan de anställda på byrån. Vidare berättar revisorn att byrån har kontakt med 

andra byråer, men också experter inom olika områden som exempelvis skatt och juridik, vilka 

kan kontaktas om mer komplexa frågor uppstår.  
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Revisor G menar att kunder kontaktar en viss revisor på byrån i majoriteten av fallen. Det krävs 

därför ingen process för att fördela uppdrag på byrån. Om en revisor har väldigt hög arbetsbörda 

måste däremot en diskussion föras med ledningen om vad som kan fördelas ut till andra 

medarbetare. När nya uppdrag kommer in till byrån är första steget att fylla i ett formulär som 

tar upp vilka som företräder bolag, vilka som driver det och vilka risker det finns med att 

acceptera kunden. Sedan säkerställer byråns etikansvariga att oberoendet kan uppfyllas. 

Revisorn påpekar dock att det är svårt att säga nej till kunder i början på sådana grunder då man 

inte vet mycket om kunderna innan. Månadsvis träffas ett antal medarbetare för att gå igenom 

en lista av potentiella nya kunder som har tagit kontakt med byrån för att se om någon annan 

vet någonting om kunden. Det kan exempelvis vara dåligt skvaller om kunden eller om 

personalen känner någon hos kunden så oberoendet kan rubbas. När sedan listan har prickats 

av blir den protokollförd och signerad. Revisorn ser detta som början i arbetet med 

analysmodellen, som måste göras inför varje uppdrag. Ett exempel som tas upp är om kunden 

har anlitat en annan byrå i revisionsnätverket som verkar i en annan stad för 

redovisningsuppdrag samtidigt som de nu vill anlita Revisor G byrå för revision. Då ses detta 

som ett kombinationsuppdrag och måste behandlas annorlunda.  

  

Byrån använder sig av en ISQC 1 handbok, vilken är gemensam för hela revisionsnätverket att 

utgå ifrån medan uppdragen genomförs. Handboken tar upp saker som hur själva revisionen 

ska gå till och hur saker ska dokumenteras och till sist granskas. Byrån får däremot själv välja 

hur systemen ska se ut för att göra delarna som tas upp i handboken. Vidare menar Revisor G 

att uppdrag accepteras även om det inte alltid finns kompetens till det. Det är inte alls vanligt, 

men när det väl inträffar menar revisorn att det är i ett första skede när information om den nya 

kunden samlas in. Oftast har detta skett när kunden inte har blivit registrerad och det fortfarande 

är i en initial fas, vilket då enkelt kan avbrytas. Samtidigt förklarar revisorn om gånger då 

existerande kunder har utvidgat sin verksamhet till områden byrån inte har tillräcklig kompetens 

till, exempelvis former av finansiell verksamhet. 

  

Enligt Revisor H fås oftast kontakt med kunder genom rekommendation från befintliga 

kontakter. Byrån har alltid ett uppstartsmöte med kunden, där de går igenom hur det ser ut i 

bolaget, vad det finns för eventuella problem och varför de har bytt revisor. Utöver detta ringer 

byrån kundens föregående revisor för att höra sig om det finns något av vikt att känna till. I 

samband med en ny kund beskriver också revisorn måsten såsom att kolla identifikation och ta 
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kopia på den enligt penningtvättslagen. Uppdragen på byrån tilldelas utefter hur komplexa de 

är. Är de svåra och krävande så går det alltid till rutinerade medarbetare, medan enklare uppdrag 

utförs av nyare medarbetare. 

  

När väl uppdragen genomförs beskriver Revisor H en sexstegsprocess för revisorerna på byrån. 

Till en början kommer allt material in till byrån för granskning. Det fördelas ut till en 

medarbetare som får i uppdrag att sammanställa års-akten, alltså ett bokslut med bilagor och en 

årsredovisning. Samma medarbetare gör också en nyckeltalsanalys vars syfte är att se till så 

inga nyckeltal avviker eller ser udda ut. Sedan har byrån ett planeringsmöte. Väl på mötet sätts 

nivåer på väsentligheterna, det vill säga hur stora fel som kan accepteras innan det påverkar 

revisionsberättelsens utformning. Det kan vara vilka poster, transaktioner och förhållanden som 

byrån bedömer innehålla risker för betydande fel. Ett antal frågor som ska ställas till kundens 

företagsledning väljs också ut innan uppdraget påbörjas. Om det är en ny kund för byrån sker 

en kartläggning över rutiner och kontroll, systemdokumentation och faror för oegentligheter. 

Om det är en existerande kund frågar istället byrån om det skett några ovanliga transaktioner 

eller om något förändrats sen senaste revisionen. Efter detta granskar en assistent det som valts 

ut av byrån och sammanställer dokumentationen och rapporterar tillbaka till Revisor H eller 

den som är påskrivande revisor. Akten kollas igenom av påskrivande revisor, som då 

kontrollerar att det som valts ut har blivit ändamålsenligt granskat, att det finns dokumentation 

över vad som har gjorts och vilka slutsatser som dragits. Därefter fyller påskrivande revisor i 

en slutkontrollista och en utvärdering av uppdraget. Samtidigt med detta görs också en 

bedömning ifall det är något som byrån måste göra under året för kunden, exempelvis löpande 

revision eller deltagande vid lagerinventeringar som måste fångas upp i tid. Till sist rapporterar 

den påskrivande revisorn till kunden och skriver en revisionsberättelse. 

 
Tabell 6: Sammanfattande punkter av vad som sagts om uppdrag. 
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7.5 Granskning och dokumentation 
Byrån Revisor A jobbar för använder ett elektroniskt revisionsprogram för dokumentation och 

planering. Revisorn menar att programmet underlättar revisionen avsevärt, då dokumentation 

från föregående år följer med vid uppdatering. Genom denna följsamma dokumentation står 

mycket grundinformation och slutsatser om uppdrag, exempelvis om risker och vart det behöver 

läggas som mest fokus på. Revisorn påpekar att ISQC 1 trycker mycket på dokumentation, 

vilket man enligt revisorn bara har att vinna på. Samtidigt antyder Revisor A att det har varit 

ett krävande jobb att lägga in och dokumentera allt för att få en grund sedan byrån 

implementerade revisionsprogrammet. 

  

Vidare granskar ägaren av byrån alla uppdrag genom att läsa igenom och ge synpunkter, för att 

sedan skriva under på att uppdraget är godkänt. Granskningen utgår också ifrån stickprov på 

anställda och deras uppdrag på ett år. Byrån använder sig då av checklistor som FAR har gjort 

tillgängliga på sin hemsida för att vara säker på att uppdragen kommer gå igenom i en 

kvalitetskontroll. Revisor A påstår att FAR:s checklista inte är öppen för tolkning då det inte är 

dina egna bedömningar av uppdragen. Revisorn framhäver att det är viktigt att revisorerna på 

byrån inte känner sig personligen påhoppade, utan att det är checklistan som talar om hur det 

ska vara. 

  

Revisor B menar att revisorerna på byrån har ett granskningsschema likt ett cirkelschema, där 

revisorerna granskar varandra. Det är personen som granskar som väljer ut ett uppdrag från den 

andra revisorns kundlista. Revisorn påpekar att det är skönt att kunna ha ett cirkelschema där 

de byter runt och granskar varandra, och drar en jämförelse med byråer med 1-2 anställda där 

detta inte är möjligt. Vidare fortsätter Revisor B beskriva att de inte bestämmer vilka uppdrag 

som ska granskas genom kvalitetskontrollerna av revisorsnämnden, utan de väljer ut uppdragen. 

  

Byrån Revisor C jobbar på är godkända av FAR att ha ett internt kvalitets- och 

granskningskontrollsystem. De följer samma system som FAR-kontrollanterna gör när de 

kommer ut på byråer. Byrån granskar två uppdrag per person för att sedan rapportera till FAR 

vad de har kommit fram till varje år. Det är rapporteringsskyldighet till FAR och då menar 

revisorn att det givetvis krävs resurser som istället kan användas till annat. 
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“På tal om uppgifter man inte brinner för, är det att granska sina kollegor och sitta med 

pekpinnen.” – Revisor C 

  

Samtidigt påpekar Revisor C att de måste göra dessa granskningar och att det är en viktig del 

för att behålla sin konkurrenskraft och ytterligare förbättra kvalitetsarbetet. Byrån har ett 

samarbete mellan kontoren i Sverige där kvalitetsnämnden från vardera kontor genomför 

kontroller på varandra. De har satta scheman så att varje person på byrån blir granskad var tredje 

år. Därutöver blir byrån, såsom alla andra, granskad av FAR med några års mellanrum. Det 

interna kontrollsystemet blir då granskat och godkänt om det efterföljs. Revisor C beskriver att 

FARs kontrollanter inte granskar specifika uppdrag, utan de granskar om kvalitetsgranskaren 

som arbetar på byrån har gjort en ordentlig granskning. Kontrollanterna går då igenom om 

revisorn som utfört uppdraget har fått en rapport på synpunkter och brister och om 

kvalitetsgranskaren på byrån har gjort rätt bedömningar. Ett exempel revisorn beskriver är om 

kvalitetsgranskaren inte har underkänt ett uppdrag som uppenbarligen skulle ha underkänts. 

Om något sådant sker förbrukar byrån förtroendet från FAR att utföra dessa interna 

kvalitetskontroller, och FAR tar över granskningen. 

  

Revisor D tycker det varit en tråkig utveckling i branschen de senaste åren, då revisorer måste 

lägga massor av tid på att bara dokumentera. Revisorn menar att dokumenteringskraven är 

grunden till varför handboken för ISQC 1 egentligen har skapats, och att det blir alldeles för 

mycket. För att dokumentera använder sig byrån av elektroniska revisionsprogram, vilka också 

ses som ett väldigt bra stöd vid granskningar. Samtidigt påpekar revisorn att byrån fortfarande 

använder sig av papper och pärmar till stor del, men att revisionsbyrån övergår mer och mer till 

digitala sätt.  

  

Vidare beskriver Revisor D att byrån blir granskad av FAR var sjätte år, men att byrån också 

har interna kvalitetskontroller varje år. De interna kvalitetskontroller är inte godkända av FAR 

som ett kvalitetskontrollsystem, utan byrån gör det för att säkerställa revisionskraven och vara 

beredda på externa kvalitetskontroller. Byrån har däremot haft en diskussion om att 

implementera ett bredare kvalitetskontrollsystem som kan bli godkänt av FAR, men tvekar då 

kostnaden för ett sådant system är högt. När byrån gör interna granskningar menar Revisor D 

att det är olika från år till år. Föregående år samlades alla påskrivande revisorer från samtliga 

kontor för att granska varandra enligt ett cirkelschema. Nuvarande år åkte istället Revisor D till 

ett annat kontor och granskade två uppdrag per revisor på ett antal revisorer. Revisorn beskriver 
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att denne satsar på att granska ett av de tio största uppdragen och ett särskilt komplext uppdrag, 

då det är på så vis FAR granskar uppdrag. Vid själva granskningen använder sig byrån av FAR:s 

checklistor för en korrekt granskning till punkt och pricka. Efter granskningen av uppdraget ges 

feedback till revisorn som har utfört det. Om revisorerna märker att någonting generellt sett är 

av dålig kvalitet lägger de mer tid och resurser på att förbättra den punkten genom utbildningar 

och öppna diskussioner.  Revisorn anser däremot att byrån inte hittat riktigt rätt metod för 

granskningar ännu.  

  

Revisor E beskriver att byrån har en kvalitetsansvarig som årligen granskar två uppdrag för 

alla som utför revision. Vidare har byrån, tillsammans med andra byråer de samarbetar med, 

blivit godkända av FAR att utföra kvalitetskontroller mellan varandra. Granskningen sker vart 

femte år, där två uppdrag per revisor granskas samtidigt som den kvalitetsansvarigas granskning 

ses över. Vidare blir denna kvalitetskontroll granskad av FAR för att säkerställa att 

granskningen utförts korrekt.  

  

Revisorerna på byrån Revisor F är delägare i granskar varandra varje år. De är fyra 

auktoriserade revisorer som granskar varandra korsvis där ett uppdrag per revisor granskas. För 

att utföra granskningen utgår de ifrån en checklista utgiven av FAR. Resultatet från 

granskningarna presenteras för personalen på ett möte som anordnas en gång per år. Om några 

större brister uppstår hos en revisor utförs ytterligare en granskning av ett uppdrag för denne 

revisor sex månader senare. Är det istället brister som är genomgående för alla revisorer ser 

byrån över bristerna för att sedan hitta eventuella förbättringsområden. Revisorn anser att det 

är positivt med granskningen då denne kan ta lärdom av de andra revisorernas kompetenser och 

arbetssätt.   

  

Revisor G förklarar att FAR har godkänt revisionsnätverkets kvalitets- och granskningssystem, 

vilket ger möjlighet att granska varandra istället för att kontrollanter från FAR involveras på 

samma sätt. Revisionsnätverket lägger fram en plan hur alla medlemsbyråer ska granskas och 

sedan får FAR inflika med synpunkter som måste förbättras i kvalitetssystemet för att de inte 

ska ta över ansvaret. Byrån har sedan i uppgift att göra årliga stickprovskontroller bland 

kollegor. Granskaren ska då gå igenom ett antal frågor utifrån ISQC 1 och andra rutiner som de 

anställda ska följa. Kvalitetsansvarig på byrån kommunicerar ut granskningsresultaten och vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra internt. Därefter lämnar byrån en bekräftelse 

om vilka genomgångar som gjorts, vilka delar som måste bättras på och hur byrån har gjort för 
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att tackla detta till revisionsnätverket. Om nätverket har synpunkter på arbetet ställer de då 

frågor och gör uppföljningar likt FAR. Var sjätte år kommer också kontrollanter från nätverket 

ut för att göra granskningar på de anställda.  

  

Vidare beskriver Revisor G att byrån använder elektroniska system för dokumentation. Byrån 

har inget specifikt system för hur de ska hantera ISQC 1, men annars finns det mesta där, såsom 

hur man accepterar och behåller kunder och hur man hanterar klagomål. Revisorn påpekar att 

det ger bra grund för en VD när denne ska skapa sig en bild av hur arbetsläget är, exempelvis 

genom planeringsdokumenten. 

  
Tabell 7: Sammanfattande punkter av vad som sagts om granskning och dokumentation. 

 
 

7.6 Revisorer i non-Big X byråers syn på ISQC 1 
Revisor A anser att ISQC 1 har gjort att revisorn reflekterar mer över hela revisionen. Istället 

för att bara ta sig an uppdrag efter uppdrag så måste man nu se helheten och planera. Vidare 

anser revisorn att kravet på dokumentation är positivt då denna information kan utnyttjas 

nästkommande år. Revisionen kan i och med det planeras bättre och redan från början kan fokus 

läggas på det som var svårt året innan. Dock anser Revisor A att även om ISQC 1 ger vissa 

positiva aspekter så borde de finnas en mer anpassad version för mindre byråer. Revisorn anser 

att det är orimligt att förvänta sig att en mindre byrå ska ha samma interna kontrollsystem som 

de större byråerna. Vidare menar revisorn att detta har lett till att byrån blivit överbelastad, 

speciellt under de första åren av implementeringen av ISQC 1, men även fortsättningsvis då de 

interna kontrollerna ständigt ses över och förbättras. Revisorn menar också att mindre byråer 

ofta har mindre bolag som kunder och att revisionen för dessa kunder inte är lika strikt som för 

de större. Vissa kunder är så små att de inte enligt lag behöver anlita en revisor. Om det då ställs 
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för höga krav på revisionen så menar revisorn att byrån riskerar att förlora många kunder och 

därmed får det svårt att överleva. 

  

Fortsättningsvis anser Revisor A att ISQC 1 är svår att tyda för de som jobbar på mindre byråer 

och att mycket i standarden är öppet för tolkning. Exempelvis kan redovisningskonsulterna på 

byrån ibland assistera på revisionsuppdrag. Gällande detta anser revisorn att det inte är tydligt 

om kompetenskravet som ställs av ISQC 1 då uppfylls. Ytterligare en svårighet byrån har stött 

på gällande ISQC 1 är hur de enbart har en ägare och att därmed mycket ansvar läggs på en 

person i och med att det är ledningen som ska ha det slutliga ansvaret för kvalitet enligt ISQC 

1. Slutligen anser revisorn att ISQC 1 inte framhäver effektivitetsarbete, alltså att mycket i 

ISQC 1 handlar om att hålla en hög kvalitet men inte hur man gör det effektivt. 

  

Revisor B har inte upplevt några svårigheter med implementeringen av ett internt 

kontrollsystem i linje med ISQC 1. Vidare har det inte heller varit resurskrävande för byrån att 

ta fram systemet. Revisorn upplever det positivt att ISQC 1 ställer krav på att revisorer ska 

granska varandra internt på en byrå eftersom revisorerna på byrån i regel arbetar själva med ett 

uppdrag. Revisorerna kan då hjälpa varandra att bli bättre utan att det ska behöva göras av en 

extern institution. 

  

Revisor C anser att det är bra att det finns en kvalitetsstandard som alla ska följa för att det då 

höjer kvalitetsnivån inom hela branschen. Revisorn berättar att det finns vissa byråer som 

struntar i kvalitetskraven och inte har adekvata interna kontrollsystem, vilket leder till att 

revisionsbranschen i sin helhet misskrediteras. Därmed anser revisorn att det kan vara bra med 

standarder som ställer högre krav och höjer kvaliteten. Revisorn menar däremot att ISQC 1 i 

viss mån är för tung och överflödig. Revisorn menar exempelvis att kraven på mängden 

dokumentation och processer bara sväller och sväller i byrån utan att fylla något syfte. Det går 

också åt mycket resurser för att uppfylla kraven. Det gick åt mest resurser vid framställningen 

av systemen, men även löpande går mycket tid åt till att förbättra och utföra de olika 

arbetsuppgifter som de interna kontrollerna innebär. Likt Revisor A menar också Revisor C att 

det bör finnas olika versioner av ISQC 1, där standarden anpassas efter storlek på byrå och 

kund. Revisorn menar att det är svårt att ha en och samma standard för interna kontrollsystem 

då det är så stor skillnad på byråerna och vilka resurser de tillhandahåller.  
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Revisor D trycker på att det är stor skillnad mellan större och mindre revisionsbyråer. De större 

har bättre system då de har en central organisation som tar fram alla dokument, handböcker och 

annat nödvändigt för en korrekt revision. Revisorn menar att de som mindre byrå har svårt att 

hinna med allt detta. Vidare tycker Revisor D att både ISA och ISQC 1 utgår ifrån stora företag 

som kunder, vilket kan göra det svårt att anpassa till små företag för mindre byråer. Revisorn 

menar att på en mindre byrå är oftast en enskild person alla dessa funktioner, såsom 

kvalitetsansvarig och personalansvarig, som stora byråer har hela avdelningar för. Revisorn 

förklarar att byrån kämpar för att få en mer anpassad version av både ISQC 1 och ISA för 

mindre byråer. Ytterligare kritik revisorn har emot ISQC 1 är att den är för strikt och omfattande 

vilket leder till att det är svårt att praktiskt tillämpa den. Ibland, menar även Revisor D, att det 

är svårt att se syftet med den. 

  

“Vissa av frågorna man svarar på i checklistor o.s.v., man vet knappt vad man svarar på ibland. 

Vad är syftet med vissa frågor? Har jag någon nytta av det här i min revision för att det ska bli 

rätt?” – Revisor D 

  

Revisor D anser att det är positivt att det finns ett ramverk alla ska förhålla sig till. Även om 

det skiljer sig från byrå till byrå hur de arbetar med standarden i praktiken så är grunden 

densamma. Revisorn fortsätter med att konstatera att ISQC 1, och liknande standarder, kan 

hjälpa att förstärka förtroendet för revisionsbranschen som helhet.  

  

Revisor E anser att implementering av kvalitetskontrollsystem i linje med ISQC 1 inte krävt 

mycket resurser. En stor anledning till varför det inte gjort det menar revisorn ligger i att byrån 

samarbetar med andra byråer. Samarbetet har gjort att de lyckats dela upp mycket av kostnaden 

på flera byråer samt att de kan ta del av varandras kompetens. Revisor E anser att arbetssättet 

inom branschen har utvecklats till att handla mycket om dokumentation och checklistor, och 

mindre om individuellt omdöme. 

  

“Helt ärligt, det här jobbet har blivit: fyll i rätt och tänk så lite som möjligt.“ - Revisor E 

  

Fortsättningsvis har Revisor E förhoppningar om att ISQC 1 har lett till högre revisionskvalitet 

för byrån, men samtidigt menar revisorn att det är svårt att veta om så är fallet. Vidare anser 

revisorn att det är brist på kundfokus i ISQC 1:  
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“[...] sen kan jag tycka att någon har glömt en viktig fråga någonstans i det hära [ISQC 1], 

kund!” – Revisor E 

  

Revisor F menar att innan ISQC 1 implementerades var kvalitetsarbetet på revisionsbyrån 

redan djupgående. Därmed upplever revisorn att ISQC 1 inte påverkade det praktiska arbetet i 

någon större utsträckning. Däremot påverkade ISQC 1 byrån genom att det gav en struktur då 

alla rutiner och riktlinjer tvingades skrivas ned och dokumenteras. Att få en struktur över 

kvalitetsarbetet menar revisorn är positivt då det blir tydligare för alla anställda vad 

kvalitetsarbetet faktiskt innehåller. Revisorn påpekar dock att det viktiga inte är att 

dokumentera riktlinjerna och rutinerna, utan att faktiskt göra det som står i dokumentet.  

  

“Sen ska man ju naturligtvis leva som man lär. [...] Det är ju en sak att ta fram ett dokument, 

men sen ska man ju ha en organisation som gör det här.” – Revisor F 

  

Revisorn påpekar att det krävdes mycket tid för att framställa dokumentet med riktlinjerna och 

rutinerna. Vidare berättar revisorn att byrån anlitade en extern granskare för att gå igenom deras 

kvalitetssystem med syftet att i tidigt skede säkra att det var fullständigt. Dock kräver det 

fortsatta kvalitetsarbetet inte mycket tid eller resurser. Utöver att mycket resurser gick åt vid 

implementeringen anser revisorn att det inte finns något negativt med ISQC 1.  

  

Revisor G anser att ISQC 1 till en början var svår att tyda. Framförallt var det svårt att förstå 

hur mycket arbete som var tillräckligt för att leva upp till kraven. Året efter standarden 

implementerades blev byrån granskad av en extern kontrollant från FAR. Revisorn upplevde 

då att även granskaren hade liten förståelse för hur standarden skulle tillämpas i praktiken och 

vad som var tillräckligt. Revisorn berättar att det tog närmare fem år, fyllda med utbildningar 

och annan läsning, innan denne förstod ISQC 1 och hur standarden skulle tillämpas i byrån fullt 

ut. Fortsättningsvis upplever revisorn att standarden är för detaljrik och menar att det är näst 

intill omöjligt att uppfylla alla krav. Revisorn påpekar också att standarden är mer anpassad för 

de större byråerna. Även om ISQC 1 har upplevts som resurskrävande menar ändå revisorn att 

det finns en positiv aspekt med standarden. Det positiva är att oseriösa byråer kommer fastna i 

kvalitetskontroller nu när kraven har ökat, vilket revisorn anser är bra för alla parter. 

  

Revisor H anser att ISQC 1 är en bra grund och att det är bra med en gemensam standard som 

alla i branschen måste följa.  Revisorn skulle dock vilja se att valfriheten att utforma sitt egna 
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kvalitetstänk på byrån borde vara mindre formbundet. Revisorn menar att ledning på de riktigt 

stora revisionsbyråerna i Sverige har väldigt många kontor att hålla reda på så att inte något av 

dessa orsakar skada för byrån. I ett sådant läge passar ISQC 1 utmärkt, men Revisor H anser 

också att det inte går att jämföra ett läge som dessa stora byråer har gentemot dennes egen byrå. 

Revisorn tycker att det ska vara en större frihet för mindre byråer att välja ut vilka åtgärder som 

är nödvändiga på respektive uppdrag. Revisorn menar att det annars finns en risk för att det 

produceras massor dokument som ger sken av någonting, men att den verkliga innebörden 

förbises. 

  
Tabell 8: Sammanfattande punkter av vad som sagts om revisorernas syn på ISQC 1. 
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8. Analys 
I följande kapitel analyseras empirin och kopplingar till den teoretiska referensramen görs. 
Vidare består kapitlet av fem delar, vilka alla har en funktion för att täcka syftet av studien.    

 

8.1 Engagerat ledarskap 
Hörnstensmodellen beskriver vikten av att ledningen i ett företag måste skapa en 

kvalitetskultur. För att kunna skapa en lyckad kvalitetskultur krävs det att kommunikationen 

från ledning till medarbetare är tydlig och trovärdig, där främst trovärdigheten uppnås genom 

att ledarskapets handlingar sker i linje med vad som kommunicerats ut. Enligt modellen är ett 

engagerat ledarskap en grundläggande del i kvalitetsarbetet och är därför kritisk för ett företags 

verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2002; 2012). Ledarskap är en av de sex delarna i ISQC 1, och 

när frågor har ställts om denna del anser majoriteten av revisorerna att byrån de arbetar på har 

en fungerande intern kvalitetskultur. Samtliga revisorer nämner att en kollega på byrån har ett 

större kvalitetsansvar med uppgift att förmedla ut ändringar och förbättringar rörande kvalitet. 

För att göra detta anordnar byråerna olika sammankomster som ger möjlighet att förmedla ut 

viktig kunskap. Detta framhävs tydligt av majoriteten av revisorerna som ger exempel, såsom 

årliga möten, utbildningar och seminarium. Utöver sammankomster är svaren spridda gällande 

vad ledningen främst fokuserar på för att främja en kvalitetskultur. Huvuddelen av revisorerna 

beskriver att olika handböcker utformats, såsom revisionshandböcker och ISQC 1-handböcker, 

för att hjälpa anställda på byråerna vid oklarheter. Det är dock bara Revisor D och Revisor F 

som menar att de handböcker som finns tillgängliga på deras byråer är ett av de främsta 

verktygen för ledningen att kommunicera ut kvalitet. Samtidigt förklarar två andra revisorer, 

Revisor C och Revisor H, att det viktigaste för att skapa en bra intern kvalitetskultur istället är 

att uppmuntra till en ständigt levande diskussion kring kvalitet. Exempelvis beskriver Revisor 

C vikten av att ha uppstarts- och återkopplingsmöten av uppdrag och att anställda ständigt 

uppmuntras till att fråga ledning och mer erfaren personal om svåra situationer som i slutändan 

kan leda till en högre kvalitet. Vidare framgår det att många av revisorerna, i likhet med 

hörnstensmodellen, trycker på att ledningen ska ta ansvar och visa vägen genom att handlingar 

sker i linje med vad som kommuniceras ut; 

  

“Sen ska man ju naturligtvis leva som man lär. [...] Det är ju en sak att ta fram ett dokument, 

men sen ska man ju ha en organisation som gör det här.” – Revisor F 
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Vidare beskriver tre av revisorerna att ledningen på deras byrå valt att vara medlemmar i ett 

internationellt revisionsnätverk. Revisorerna uttrycker sig i liknande banor, som exempelvis att 

ett revisionsnätverk har gjort det lättare att förmedla ut kvalitetskultur till medarbetare, att det 

finns framställda revisionshandböcker som är mer omfattande och att det ofta anordnas träffar 

flera gånger per år där svåra frågor kan diskuteras och lösas. Sådana beskrivningar ligger i linje 

med den omfattande studien gjord av Sundgren och Svanström (2013) på svenska 

revisionsbyråer av olika storlekar. Studien visar på att Big-6 byråer inte påverkas av 

kontorsstorlek då en hög intern kompetens och expertis finns inom byrån redan, så om det råder 

tvivel på ett mindre kontor kan alltid ett annat kontor kontaktas. Två av revisorerna i denna 

studie förklarar att ett revisionsnätverk med sina kvalitetskontroller och kontaktnät kan 

jämföras med hur Big-4 arbetar. 

  

Lin och Frasers (2003) studie ger indikationer på att internationella standarder har en signifikant 

roll i att främja medvetenheten om hur en god kvalitet uppnås. Det råder delade meningar 

mellan revisorerna i denna studie om implementeringen av ISQC 1 har lett till en högre kvalitet, 

men majoriteten anser att standarden främjar medvetenheten om kvalitet. Flertalet sådana 

tankar framkommer av olika revisorer, som exempelvis att ISQC 1 gör att revisorer reflekterar 

mer över helheten av revisionen och inte bara uppdrag för uppdrag, att det finns ett ramverk att 

förhålla sig till och att det ger struktur för en byrå. Samtidigt ger helheten av svaren sken om 

att majoriteten av revisorerna i denna studie tycker ledningen på byrån de arbetar på har lyckats 

få till en bra intern kvalitetskultur. 

  

“Jo, jag som kvalitetsansvarig anser att den interna kvalitetskulturen sitter och att vi gjort det 

på ett riktigt bra sätt” - Revisor G 

  

Studien gjord av Boonyanet (2013) visar dock på andra resultat, då dessa respondenter från 

byråerna tyckte det största bekymret efter implementeringen av ISQC 1 var ledningens 

misslyckande att skapa en kvalitetskultur. Ledningen fokuserade istället på att konkurrera med 

andra byråer än att utveckla en bättre intern kvalitetskultur. Resultatet går helt emot vad 

revisorerna i denna studie anser om ledningen i deras byrå och förmågan att skapa en intern 

kvalitetskultur, samt vad hörnstensmodellen beskriver för att nå en hög kvalitet genom 

engagerat ledarskap. Däremot påpekar flertalet revisorer i denna studie att det var komplicerat 

och resurskrävande vid själva implementeringen av ISQC 1. 
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8.2 Sätt kunderna i centrum 
Enligt hörnstensmodellen ska kvalitetsarbetet utgå ifrån kundernas behov och förväntningar. 

Det är då viktigt att kontinuerligt göra uppföljningar av behoven och förväntningarna eftersom 

de är ständigt föränderliga (Bergman & Klefsjö, 2002; 2012). Majoriteten av revisorerna i 

denna studie beskriver att de under första kundmötet alltid försöker kartlägga vilka 

förväntningar kunden har på revisionen. Likt hörnstensmodellen beskriver de flesta av 

revisorerna att de också gör uppföljningar av förväntningarna genom kontinuerliga kundmöten. 

När förväntningarna klargjorts så sker, beroende på vilka förväntningar, antingen en anpassning 

av tjänsten efter kund eller så avsägs uppdraget. Dock menar några av revisorerna att det på 

senare tid inom revisionsprofessionen blivit allt svårare att anpassa tjänsten efter kunden. 

Exempelvis beskriver Revisor A att kraven i ISQC 1 har gjort det svårt att ta betalt fullt ut för 

revisionen eftersom byrån nu tvingas göra arbete som kunden inte efterfrågar. Fortsättningsvis 

menar Revisor A att ISQC 1 är mer anpassad för stora byråer och ger förslaget att det bör 

framställas fler versioner av ISQC 1, som är anpassade efter byråstorlek. Flertalet av de andra 

revisorerna upplever också att ISQC 1 är mer anpassad för de stora byråerna, och ger liknande 

förslag som Revisor A om att standarden bör anpassas efter byråstorlek eller efter storleken på 

kund. Att internationella standarder är starkt kopplade till Big 4 stöds i studien gjord av 

Mennicken (2008). Utöver att kraven i ISQC 1 är generella för hela branschen, vilket gjort det 

svårare med kundanpassningen för byråerna, menar Revisor E att kundfokus överlag saknas i 

standarden: 

  

“[...] sen kan jag tycka att någon har glömt en viktig fråga någonstans i det hära [ISQC 1]; 

kund!” – Revisor E    

  

Även om revisorerna försöker ta reda på vilka förväntningar kunderna har så anser alla 

revisorer, i linje med tidigare forskning (e.g. Ruhnke & Schmidt, 2014; Best, Buckby & Tan, 

2001; Chen & Lin, 2004; Sidani, 2007), att det råder ett förväntningsgap mellan kunder och 

revisorer. Vidare upplever majoriteten av revisorerna att många kunder, oftast de mindre, inte 

förstår vad revisorns arbetsuppgifter innebär. För Revisor G är kundens förståelse viktig, då det 

enligt revisorn är en del revisionskvaliteten. Att kunder inte har förståelse för revisionsyrket 

menar Humphrey, Moizer och Turley (1992) är en möjlig anledning till förväntningsgapets 

uppkomst. Carrington (2014) anser däremot att det i regel är revisorerna själva, och inte 

kunderna, som använder denna förklaring. Av vad revisorerna återberättar verkar inte 
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rimlighetsgapet (Porter, 1993) vara ett utbrett fenomen. Den enda revisorn som har upplevt 

kunder med förväntningar som är praktiskt omöjliga att uppfylla och därmed ingår i 

rimlighetsgapet är Revisor E. De kunder Revisor E nämner som faller in i denna kategori är 

kunder som förväntar sig att revisorn ska granska och säkerställa allt inom företaget, vilket är 

praktiskt omöjligt för en revisor att uppfylla. De flesta revisorerna verkar däremot uppleva det 

bristfälliga standardgapet, vilket uppstår när revisionen förväntas uppnå sådant som inte är 

revisorns uppgift enligt standarder (Porter, 1993). Exempelvis nämner Revisor F att kunderna 

efterfrågar en revisor med stort personligt engagemang som ska fungera som ett bollplank. 

Även Revisor D ger ett tydligt exempel på det bristfälliga standardgapet då revisorn nämner att 

flertal kunder efterfrågar ett kontaktnät. 

  

“Att vi sitter på mycket kontakter, det är nytta för kunden... [Eftersom] de kan fråga oss om 

allt.” – Revisor D 

  

Vidare definierar vissa av revisorerna revisionskvalitet på ett liknande sätt. Exempelvis 

definierar Revisorerna A, B och C revisionskvalitet som att känna trygghet för att revisionen 

utförts på ett korrekt sätt i linje med standarder och lagar. Definitionerna liknar hur Pentland 

(1993) och Carrington och Catasús (2007) menar att revisorer arbetar utifrån begreppet comfort, 

alltså att en revisor ska bli av med oroskänsla och istället känna comfort för att revisionen utförts 

på ett korrekt sätt. Revisor H ger en liknande definition, dock utan att benämna trygghet. 

Revisor D ger en definition mer lik DeFond och Zhang (2014), där fokus snarare ligger på 

siffrorna i redovisningen än på själva revisionen. Samtliga nämnda definitioner återspeglar de 

underförstådda och grundläggande behoven, alltså basbehoven i enlighet med kanomodellen 

(Bergman & Klefsjö, 2012), som kunder har. Dessa basbehov grundar sig utifrån kraven i ISQC 

1 som ska säkerställa att uppdragen utförs korrekt i linje med lagar och standarder. Exempel på 

dessa krav är att rutiner och riktlinjer ska finnas för att säkerställa personalens kompetens samt 

granskningar av uppdrag och personal. Utöver kraven ISQC 1 ställer berättar flera av 

revisorerna också att deras byrå har, vilket nämnts innan, framställt revisionshandböcker för att 

ytterligare säkerställa att uppdragen utförs korrekt. Revisorerna berättar också hur de arbetar 

med att uppfylla kundernas uttalade behov. Exempelvis roterar ingen av byråerna revisorer 

inför uppdragen, med anledningen att kunderna efterfrågar att de inte ska göra det. Revisor C, 

E och F ger ett annat exempel när de nämner att de kontinuerligt utbildar sig inom skatt och 

redovisning, då detta är något kunderna efterfrågar. Revisor F nämner också att denne arbetar 

med stort personligt engagemang där revisorn fungerar som ett bollplank för kunden. Att 
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uppfylla omedvetna behov nämner dock enbart Revisor C och Revisor A att deras byråer 

fokuserar på. De arbetar med att uppfylla de omedvetna behoven på olika sätt. Revisor C 

nämner att denne alltid försöker ge förbättringsförslag om verksamheten till kunden i slutet av 

en revision. Revisor A berättar om att byrån denne representerar årligen anordnar kundträffar 

med utbildningar och workshops. 

 

8.3 Arbeta med processer 
Bergman och Klefsjö (2002; 2012) menar i sin hörnstensmodell att en process är 

sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Processer ska tillfredsställa ett företags 

kunder med så lite resurser som möjligt, och därav är det viktigt att de ständigt granskas och 

förbättras. För att detta ska lyckas är det av stor vikt att ett konstant flöde av information mellan 

leverantör, processer och kund finns. Revisorerna i denna studie förklarar genomgående olika 

sorters processer deras byrå använder sig av för att följa uppdragen och uppnå kraven på en 

acceptabel nivå av kvalitet ISQC 1 ställer. Att förmedla information till kunden genom 

processer är någonting som samtliga revisorer nämner som betydelsefullt, i linje med 

hörnstensmodellen. Exempelvis beskriver alla revisorer att en analysmodell används som 

verktyg i början av varje uppdrag. Majoriteten av revisorerna förklarar också att 

planeringsmöten och uppstartsmöten hålls, både internt inom byrån och externt med kunder. 

Väl under uppdragens gång nämner flera revisorer att de utformade revisionshandböcker som 

finns tillgängliga ligger som grund och är en del av processen för själva utförandet av 

uppdragen. Samtidigt påpekar flertalet av revisorerna att de försöker träffa kunderna så 

kontinuerligt som möjligt under uppdragens gång. Tre av revisorerna nämner också att de 

anordnar återkopplingsmöten med kunderna för att dels få arbetet som utförts godkänt, och dels 

för att utvärdera arbetsgången och samarbetet. Även om ett fåtal revisorer ger indikationer på 

att inte all information förmedlas ut till kunderna, som exakt vilka processer som används och 

vilka medarbetare som gör vilka uppgifter, så nämner dock Revisor F att dennes byrå alltid 

kontaktar kunderna och förmedlar sådan information. 

  

I Boonyanets (2013) studie finns det indikationer på att små- och medelstora revisionsbyråer 

inte tyckte att deras interna system var tillräckliga för att följa och klara av kraven i ISQC 1. På 

grund av detta ansågs kostnader för att strukturera upp kvaliteten överstiga intäkter från 

uppdrag. Det skiljer sig från revisorerna i denna studie, som alla ger sken av att de interna 

system som finns för att nuvarande processer ska kunna genomföras är tillräckliga. Majoriteten 
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av revisorerna beskriver interna system för att dokumentera allt ifrån accepterande av kunder 

genom analysmodellen till efterarbete när uppdrag slutförs och ses som genomförda, till att 

granska medarbetare på byrån genom interna kvalitetskontrollsystem. Utvecklande av 

personalstyrkan är också en del som samtliga revisorer beskriver som viktig och väl fungerande 

som process, dels för att ISQC 1 ställer krav på det, och dels för att revisorerna anser att det är 

av största vikt för att vara konkurrenskraftiga. Revisor D och Revisor E antyder däremot på att 

de till och med anser de interna systemen, även om de är fullt fungerande, bli för överflödiga 

och att det därav skapar onödig förvirring. 

  

“Vissa av frågorna man svarar på i checklistor o.s.v., man vet knappt vad man svarar på 

ibland. Vad är syftet med vissa frågor? Har jag någon nytta av det här i min revision för att 

det ska bli rätt?” – Revisor D 

 

8.3.1 Arbeta med ständiga förbättringar 
Som hörnstensmodellen nämner i arbeta med processer är det viktigt att ständigt arbeta för att 

förbättra processer, vilket går in i att arbeta med ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 

2002; 2012). Författarna till hörnstensmodellen menar att arbetet med kvalitet är en ständig 

aktivitet och att det är viktigt för företag att förebygga att fel uppstår istället för att vara reaktiv 

när fel redan inträffat. Förbättringscykeln anses vara ett bra verktyg för företag att utgå ifrån 

för att förebygga och för att angripa uppstådda problem systematiskt och noggrant. Framförallt 

förebyggande är någonting som genomsyrar majoriteten av revisorernas svar i denna studie. 

Flertalet av revisorerna ger indikationer på att det är kritiskt för en revisionsbyrå att göra allt 

för att inte hamna i problematiska situationer.  

  

“Det känner jag mig dock väldigt lugn i. Att om en kollega har fastnat och det blir problem så 

flaggas det direkt. Där har vi ganska bra kultur. Vi har förebyggt det.” - Revisor G 

  

För att förebygga att fel uppstår används flertalet verktyg av revisionsbyråerna revisorerna 

arbetar på. Analysmodellen är ett sådant verktyg, som ser till att olika krav är uppfyllda när 

uppdrag med både nya och existerande kunder påbörjas. Vidare beskriver samtliga revisorer 

utbildningskraven från FAR och andra interna utbildningar, vilket kan ses som verktyg för att 

förebygga att fel uppkommer. Majoriteten av revisorerna förklarar också att de 

revisionshandböcker som finns tillgängliga används vid situationer när anställda är osäkra på 
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hur olika delar ska utföras. Det ligger i linje med vad förbättringscykeln menar med att ett 

företag måste planera för vad som ska göras när problem uppstår. Annars framgår det inte av 

revisorerna om deras byrå har exakta processer att utgå ifrån när problem uppstår, utan 

majoriteten beskriver att kommunikation är nyckeln till att lösa sådana situationer. Exempelvis 

nämner flera av revisorerna att ledningen på deras byrå alltid försöker uppmuntra till att om 

man står inför problem så ska medarbetare finnas där för att hjälpa till genom att diskutera och 

lösa den problematiska situationen innan det får konsekvenser på kvaliteten. 

  

“Utöver att vi kontinuerligt går utbildningar i främst FAR:s regi, så är det ständigt en 

kommunikation inom byrån kring detta [kvalitet]. Ingen vill göra fel utan har gärna både 

hängslen och livrem för att inte hamna i ovälkomna situationer.” - Revisor H 

  

Vidare nämner samtliga revisorer att en anställd har mer ansvar för förändringar och 

förbättringar av kvaliteten, i form av en kvalitetsansvarig. Alla revisorerna beskriver att om mer 

komplexa problematiska situationer uppkommer brukar möten, och i vissa fall seminarium, 

anordnas för alla medarbetare, där det diskuteras vilka åtgärder som krävs och hur de ska 

genomföras. Detta ligger i linje med steget göra i förbättringscykeln, som beskriver att ett 

företag bör utse individer som får ytterligare ansvar för att åtgärderna till olika problem 

diskuteras och genomförs. Då är det också av stor vikt att inblandade personer är medvetna om 

problemen och de åtgärder som genomförs för att förbättra kvaliteten. 

  

När åtgärder har genomförts beskriver förbättringscykeln att det är viktigt att studera de 

efterkommande effekterna, så att ett företag kan se att det får en positiv inverkan på kvaliteten. 

Majoriteten av revisorerna förklarar att den kvalitetsansvariga på deras byrå alltid gör 

uppföljningar varje år på årsmötet, där kvalitet är en stående punkt på agendan. 

  

“Så vi har interna seminarier för hela personalen, på de bitarna som vi såg brast lite extra […] 

Sen har vi uppföljningar så att vi kan se om seminarierna hjälpte, om det gjorde så det blev en 

ändring.” – Revisor A 

  

Samtidigt menar de flesta revisorerna att om granskningen av en anställd visar att dennes 

revision är bristfällig, så övervakas uppdragen av den anställda mer frekvent och noggrant för 

att se om förbättringar sker. Vidare överensstämmer det revisorerna beskriver om att lära sig av 

förbättringsarbetet med vad förbättringscykeln förklarar. Alla revisorerna antyder på att kraven 
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ISQC 1 ställer på dokumentation och granskning gör så att förändringar och därav 

förhoppningsvis förbättringar av kvaliteten ständigt måste uppdateras. På det sättet lär sig 

anställda på byrån tills nästa år, genom dokument som revisionshandböcker, vilket lättare gör 

att en förbättrad kvalitetsnivå kan hållas jämn likt vad förbättringscykeln beskriver. Samtidigt 

har ingen av revisorerna beskrivit utvärderingsarbetet av hur problemlösningen fungerade, 

vilket skiljer sig från förbättringscykeln som förklarar att detta är av stor vikt för att ständigt 

förbättras. 

 

8.4 Basera beslut på fakta 
I hörnstensmodellen förespråkas det att beslut ska baseras på fakta och att besluten därmed inte 

ska påverkas av slumpfaktorer (Bergman & Klefsjö, 2002; 2012). Vilket tidigare nämnts så 

återfinns flera krav i ISQC 1, exempelvis gällande granskning och tilldelning av uppdrag där 

information ska samlas in samt ligga som grund för beslut. Samtliga revisorer nämner att 

byråerna de representerar lever upp till dessa krav. Utöver de kraven som ställs av ISQC 1 ger 

revisorerna andra exempel på fall där de baserar beslut på fakta. Majoriteten av revisorerna 

berättar att de exempelvis använder tidigare års dokumentation som underlag vid planeringen 

av revisionen för att effektivisera den. ISQC 1 ställer krav på dokumentation vilket majoriteten 

av revisorerna anser som resurskrävande, men standarden nämner inte att det ska ligga till grund 

för beslut. Även fast de använder en del av dokumentationen menar Revisor C, D och G att 

helhetskravet på dokumentation till och med blir överflödigt;  

  

“[...] man häpnar över mängden dokument och dokumentation, vilka processer de ställer krav 

på. I grund och botten tycker jag ju det är bra, men det bara sväller och sväller [… ] Och det 

gör ju att man aldrig kommer kunna leva upp till det 100%, för det finns ju alltid saker som 

man missar.” – Revisor C  

  

Fortsättningsvis menar Revisor C att dokumentationskravet gör det svårare att utföra en effektiv 

revision, vilket Financial Reporting Council (2008) nämner i deras ramverk som en drivkraft 

bakom revisionskvalitet. Även Revisor D belyser problemet med att kraven på dokumentation 

som ställs i ISQC 1 är alldeles för höga. Revisor D menar också att det läggs mycket tid på 

dokumentationen vilket revisorn istället kunnat lägga på revisionen. Vidare anser flertalet 

revisorer, utöver kravet på dokumentation, att granskningskravet också medför stor 

resursåtgång. Att mindre byråer har problem med resursåtgång när internationella standarder 
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implementeras ligger i linje med tidigare undersökningar (Hegarty, Gielen & Barros, 2004; van 

Buren m.fl., 2014).  

  

Några av revisorerna nämner situationer då de inte baserar beslut på fakta utan snarare utgår 

ifrån magkänsla. Bland annat berättar Revisor B att vid accepterande av nya kunder går revisorn 

på intuition istället för välgrundad fakta. Ett annat exempel ges av Revisor A, B och C i deras 

definitioner av revisionskvalitet. Definitionerna de ger är att revisionskvalitet uppnås när 

revisorerna upplever en känsla av trygghet, alltså en form av magkänsla. Även fast Bergman 

och Klefsjö (2002; 2012) menar att beslut alltid ska grundas på fakta så menar Pentland (1993) 

motsatsvis att magkänslan en revisor upplever är ett centralt verktyg för revisorer. 

 

8.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 
En viktig del i kvalitetsarbetet, enligt hörnstensmodellen, är att ge utrymme för anställda att 

kunna påverka och vara delaktiga i beslut (Bergman & Klefsjö, 2002; 2012). I modellen nämns 

bland annat att delegera ansvar till anställda som ett sätt för att skapa förutsättningar för 

delaktighet. Samtliga revisorer nämner att ansvaret för kvalitet har delegerats ut, men i många 

av fallen har ansvaret gått till en delägare. Vidare berättar Revisor E att dennes byrå har 

centraliserat en del av ansvaret för kvaliteten mellan byråerna som medverkar i det 

internationella nätverket byrån är medlem i. Till skillnad från vad hörnstensmodellen 

förespråkar om ansvar, menar Revisor E också att byrån sparar in resurser genom att inte 

delegera ut ansvar, vilket anses som en utmaning för mindre byråer (Hegarty, Gielen & Barros, 

2004; van Buren m.fl., 2014). Revisor D nämner att byrån denne representerar också har 

centraliserat en del av kvalitetsansvaret genom en gemensam kvalitetsnämnd för kontoren inom 

byrån. Dock berättar Revisor D att de anställda uppmuntras ge feedback och synpunkter på 

kvalitetsarbetet, vilket i viss mån ger dem möjlighet att påverka. Vidare berättar Revisor A och 

Revisor G, som båda blev tilldelade ansvar för kvalitet även fast de inte är delägare, att det till 

en början var svårt att tyda och tolka ISQC 1. 

  

“Den var rena grekiskan i början [...] Den är lite tungrodd. Också öppen för tolkning, lite 

klurigt för oss små byråer om hur det ska tolkas ibland.” – Revisor A 

  

Att uppleva svårigheter med tolkning av standarder visade Obadait (2007) och van Buren m.fl. 

(2014) på är ett återkommande problem för mindre byråer. För att underlätta tolkningen av 
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ISQC 1 genomförde Revisor A och Revisor G utbildningar. Vidare berättar Revisor G om 

arbetet bakom att förstå ISQC 1;   

  

“[...] det har nästan tagit 4-5 år innan man började fatta. Det var utbildningar där kompendier 

och handböcker delades ut, och de var nästan större än regelverket själv.” - Revisor G 

  

Att utbilda de anställda menar Bergman och Klefsjö (2002; 2012) är en viktig del i att skapa 

förutsättningar för delaktighet. Fortsättningsvis är utbildning också viktigt för 

revisionskvaliteten då det i tidigare studier (Deis & Giroux, 1992; Pflugrath, Martinov-Bennie 

& Chen, 2007; Financial Reporting Council, 2008) argumenteras för att kompetens är en 

drivkraft och viktig komponent för revisionskvalitet. Samtliga revisorer nämner att byråerna de 

representerar följer utbildningskravet FAR ställer. Vidare påpekar majoriteten av revisorer att 

deras byråer låter revisorerna själva bestämma vilka utbildningar de vill delta i, vilket ytterligare 

ses som en möjlighet för de anställda att vara delaktiga. Flertalet revisor berättar om att mycket 

av personalens utveckling sker i det dagliga arbetet. 

  

“Jag kan ju säga att det man lär sig mest på, det är ju det praktiska arbetet. Att få jobba med 

olika typer av branscher, olika typer av personer.” – Revisor F 

  

Att kommunicera ut viktig information är ytterligare ett exempel på en viktig del i att skapa 

förutsättningar för delaktighet (Bergman & Klefsjö, 2002; 2012) samt en viktig och 

återkommande del i ISQC 1. Majoriteten av revisorerna berättar att byråerna de representerar 

kommunicerar ut information på kontinuerliga möten. Några av revisorerna berättar också att 

det är en daglig kommunikation mellan de anställda, där viktig information delas och 

diskuteras. Både på möten och i den dagliga kommunikationen ges, förutom tillgång till viktig 

information, möjlighet för de anställda att påverka genom att uttrycka sina åsikter och 

synpunkter. Ytterligare exempel på hur information kommuniceras ut är genom 

revisionshandböcker och andra dokument. 
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9. Slutsats & Diskussion 
 
Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur non-Big X revisionsbyråer arbetar med 

ISQC 1 för att kvalitetssäkra sina tjänster i praktiken. För att möta kraven i ISQC 1 del om 

ledarskap ger denna studie tydliga indikationer på att en kvalitetsansvarig, vars syfte är att 

förmedla ut ändringar och förbättringar om kvalitet, först och främst utnämns. Svaren förklarar 

att den utnämnda kvalitetsansvariga använder sig av möten, seminarium och utbildningar för 

att kunna kommunicera ut kvalitet inom byrån, vilket leder till att den interna kvalitetskulturen 

främjas. Studien antyder också på att non-Big X byråernas främsta verktyg för att främja en 

intern kvalitetskultur är att skapa en ständigt levande diskussion kring ämnet. Samtidigt tyder 

svaren i denna studie på att revisionshandböcker och ISQC-1 handböcker också är av stor vikt 

för att främja en kvalitetskultur. Vidare indikerar studien att medlemskap i internationella 

nätverk kan göra det lättare att förmedla ut kvalitet för non-Big X byråer. De revisorer för byråer 

i studien som har valt att ansluta till ett sådant nätverk har alla uttryckt liknande starka positiva 

tankar om detta. En förklaring kan vara, såsom Sundgren och Svanströms (2013) studie visar 

på att Big-6 byråer inte påverkas av kontorsstorleken, att det då finns en hög intern kompetens 

och expertis inom nätverket. Fortsättningsvis anser majoriteten av revisorerna i denna studie att 

kvalitetskulturen på byrån är bra utformad. Orsaker till detta kan vara att samtliga intervjuer i 

denna studie antingen varit med grundare, delägare eller kvalitetsansvariga, vilket kan 

snedvrida hur helheten av dessa byråer ser på ledarskap och intern kvalitetskultur. Samtidigt är 

gränsdragningen mellan ledning och anställda svår att göra på sådana små byråer som 

representeras i denna studie. 

  

Det finns vidare indikationer på ett antal sätt non-Big X revisionsbyråer använder sig av i 

arbetet med uppdrag. Samtliga revisorer i denna studie nämner att en analysmodell används 

som verktyg i början av uppdrag. Väl under uppdragen ligger de utformade 

revisionshandböckerna som grund för själva processen. Samtidigt tyder mycket på att det är av 

stor vikt att träffa kunderna under uppdragens gång för att kommunicera ut och mottaga 

väsentlig information. Vidare ger hälften av revisorerna i denna studie starka indikationer på 

att kraven i ISQC 1 resulterar i överflödiga interna system vilket i slutändan påverkar kvaliteten 

negativt. Studien gjord av Boonyanet (2013) visade på att revisionsbyråer inte hade tillräckligt 

med interna processer för att kunna följa ISQC 1 på ett accepterat sätt, vilket skiljer sig markant 

från denna studie. Det kan dock ses som att samma slutresultat fås av otillräckliga interna 

processer och överflödiga processer - en försämrad kvalitet. 
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Svaren i denna studie tyder också tydligt på att analysmodellen, revisionshandböcker och 

utbildningskrav från FAR är de främsta verktygen till att ständigt förebygga så att inte 

problematiska situationer uppstår. Utöver detta kan inga tydliga verktyg urskiljas vid 

förebyggande och problemlösning, utan processerna är av det informella slaget med en ständigt 

levande diskussion i huvudfokus. Att svaren i denna studie indikerar på att förebyggande är av 

största vikt, och att problemlösning tas när den kommer genom diskussioner av olika slag, kan 

bero på att konsekvenserna kan bli stora vid felaktigheter i revisionsbranschen. Det finns otaliga 

exempel på förödande konsekvenser som drabbat revisionsbyråer vid felaktigheter, och då 

uppdragen i branschen oftast skiljer sig mycket åt kan det vara svårt att ha klara direktiv om 

tillvägagångssätt för att lösa situationen. Att förebygga så att inte problematiska situationer 

uppkommer kan då istället ses som största vikt för non-Big X byråer för att kvalitetssäkra sina 

tjänster, vilket majoriteten av revisorerna i denna studie ger sken av. 

  

Fortsättningsvis ger denna studie antydningar om att non-Big X revisionsbyråer använder 

tidigare års dokumentation till uppstarten av och under revisionen. Även om non-Big X byråer 

tycks uppskatta dokumentationen till viss del, så anses det i många fall vara överflödigt och inte 

fylla något syfte. Non-Big X byråer tycks även ha samma syn på andra rutiner, som exempelvis 

att använda checklistor. Vid accepterande av nya kunder gav svaren i denna studie indikationer 

på att revisorernas magkänsla ligger till grund för beslut i slutändan, och inte checklistor eller 

andra dokument. Att revisorer går på magkänsla är något som återfinns i tidigare studier som 

argumenterar för att det också är en viktig del i revisionsyrket (Pentland, 1993; Carrington & 

Catasús, 2007). Vidare menar vi som författare att utgå ifrån magkänsla snarare än en checklista 

i det löpande arbetet bör vara mer utbrett för revisorer på non-Big X byråer. Anledningen till 

detta anser vi ligger i att rotation av revisorer inte sker på dessa byråer och att revisorerna under 

tid därmed utvecklar en förståelse för bolaget. Om det händer något i företaget så tror vi att 

revisorerna märker det innan denne har satt sig ned med en checklista eller liknande.  

  

Resultaten från denna studie ger starka indikationer på att non-Big X revisionsbyråer främst 

använder sig av utbildningar för att utveckla sin personal. Att byråerna främst använder sig av 

detta verktyg är förståeligt då både FAR och ISQC 1 ställer krav på att en viss mängd utbildning 

utförs årligen. Följaktligen antyder denna studie att revisorer på non-Big X byråer ständigt 

behöver uppdatera sina kunskaper om redovisning och skatt då detta är något som kunder 

efterfrågar, vilket leder till ytterligare utbildningar. Rörande hur ansvar för kvalitet delegeras ut 

ger inte denna studie enhetliga svar. I de flesta fallen har dock delägare fått ansvar för att 
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kvaliteten följs. Att det är just delägarna som får det ansvaret är förståeligt då ISQC 1 menar att 

det slutgiltiga ansvaret för kvalitet ska ligga hos ledningen. Gällande hur non-Big X byråer 

kommunicerar ut viktig information sker detta både genom informella medel, i det dagliga 

arbetet, men också genom mer formella medel, såsom olika slags dokument. 

  

Ytterligare ger denna studie indikationer på att non-Big X revisionsbyråer arbetar mer med att 

ta reda på och uppfylla kundernas behov än vad ISQC 1 förespråkar. Vidare verkar ISQC 1 till 

och med upplevas som att standarden gör det svårt med anpassning efter kund. Detta bör inte 

anses som orimligt då ISQC 1 ger intryck av att vara utformad för stora byråer och revision av 

stora bolag. Samtidigt tyder denna studie på att majoriteten av non-Big X revisionsbyråers 

klienter är ägarledda av mindre storlek. I många fall är kunden då likställd med klienten, vilket 

leder till att revisionen behöver uppfylla andra behov än vad en revision förväntas göra för stora 

bolag. Non-Big X byråer kan då hamna i situationer där de tvingas anpassa sig efter kraven i 

ISQC 1 istället för att anpassa sig efter kundens faktiska behov. Slutligen stärker denna studie 

att det råder ett förväntningsgap mellan revisorer och deras kunder. Detta är problematisk då 

kvalitetsarbetet ska grunda sig i kundernas behov och förväntningar. En förklaring till varför 

detta gap finns skulle kunna vara svårigheterna att anpassa sig efter kunder som uppstått i 

samband med att följa ISQC 1, alltså ett bristfälligt standardgap (Porter, 1993). Ett sätt att 

handskas med detta problem skulle kunna vara att implementera olika versioner av ISQC 1 som 

är mer anpassade efter olika kunders storlek och därav behov. 

 

9.1 Fortsatt forskning 
Att utföra en liknande studie i större utsträckning skulle kunna stärka vad som indikeras i denna 

studie. Sådan forskning skulle kunna fokusera mer på att nå ut till en större population genom 

enkäter, vilket verkar passa bäst för revisorer under tidspressade perioder som exempelvis 

vårperioden. Vidare är denna studie gjord sex år efter ISQC 1 kom som krav att följa för 

revisionsbyråer. Ett antal revisorer i denna studie förklarar att det har varit problematiskt att 

implementera standarden på grund av otydligheter, och att det har tagit flera år att hitta en bra 

nivå på hur delarna i standarden ska uppfyllas. Det skulle därav vara intressant att undersöka 

hur ISQC 1 upplevs och arbetas med på non-Big X revisionsbyråer i framtiden. En sådan studie 

skulle kunna fokusera på att exempelvis utgå ifrån ett liknande syfte som denna studie, eller 

jämföra ett tidigt skede av implementering av ISQC 1 med ett senare skede, som exempelvis 

15-20 år, för att visa på skillnader i arbetssätt och förståelse. 
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En intressant vinkel på ämnet skulle också vara att väga in hur stora internationella 

revisionsbyråer tycker om ISQC 1 och hur den sätter kunden i fokus. Majoriteten av revisorerna 

i denna studie anser att standarden inte är anpassad till mindre ägarledda kunder, vilket kan göra 

det svårare för non-Big X byråer att anpassa sig och arbeta med standarden för att kvalitetssäkra 

sina tjänster. Att undersöka vad stora revisionsbyråer anser på vilket sätt ISQC 1 sätter kunden 

i fokus skulle då kunna ge en annan vinkel på vad non-Big X byråerna ser som ett problem. 
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