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genomföra. 
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SAMMANFATTNING 
 
Idag står revisionsbranschen inför stora förändringar i och med den utredning som pågår 
kring revisionspliktens vara eller inte vara. I samband med det finner vi det intressant att 
studera vad revisionsbyråernas kunder – företagen tycker är viktigt vid sitt val av revisor. 
Vi vill med uppsatsen föra en diskussion kring vilka faktorer som i hög grad påverkar 
mindre företags val av revisor. För att genomföra detta bestämde vi oss för att göra en 
kvalitativ studie där vi intervjuar åtta olika företagsledare kring deras tankar och åsikter 
runt ämnet. Som grund till intervjuerna och uppsatsen har vi använt oss av teorier inom 
relationsmarknadsföring och nätverksteori. Utifrån teorin skapade vi en modell över olika 
faktorer som torde påverka vid valet av revisor. Denna modell jämförde vi sedan med den 
empiri som vi insamlat genom intervjuerna och fick även revidera vår modell med nya 
faktorer som framkom i studien.  
 
Resultatet av studien tolkar vi som att personkemi, personliga kontakter, kompetens och 
kommunikation är de faktorer som huvudsakligen styr valet av revisor i mindre företag. 
Där revisorns kompetens var den egenskap som företagen efterfrågade mest, vilket visar 
på vikten av att revisionsbyråerna ständigt kompetensutvecklar sin personal. Personkemi 
och kommunikation har visat sig bägge vara en förutsättning för att de olika företagen på 
ett bra sätt ska kunna samarbeta med sina revisorer. När det kommer till 
tillvägagångssättet för tillsättning av revisorn var de personliga kontakterna och nätverket 
där sökandet efter revisorn startade. Det framkom även att flertalet respondenter 
efterfrågade större del rådgivning från sin revisor, revisorn förväntas inte längre bara ha 
en kontrollerande funktion utan även hjälpa företagen framåt.   
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1. INLEDNING  
Inledningskapitlet nedan beskriver bakgrunden till vårt problem som i sin tur mynnar ut i 
en problemformulering. Vi presenterar själva syftet med vår studie och avslutar med 
begränsningar och definitioner. 
 
1.1 Ämnesval 
Mot bakgrund av den nuvarande debatten i Sverige angående revisionspliktens vara eller 
inte vara och vilken roll revisorn spelar i mindre företag, talas det mycket i revisorkretsar 
om vilka åtgärder som kommer att krävas för att de ska behålla sina kunder.1 Utifrån det 
upplever vi det intressant att studera vilka faktorer det är som styr när företag väljer sin 
revisor. Vi har båda i våra studier valt redovisning som inriktning och överväger en 
eventuell karriär som revisor, vilket gör ämnesområdet väsentligt för oss. Att studera 
vilka faktorer som påverkar mindre företags val av revisor tror vi även kan vara av 
relevans för revisionsbyråer inför framtida samarbeten med sina kunder.  
 
1.2 Problembakgrund 
Företag som är aktiebolag är skyldiga att anlita revisor för granskning enligt 
Aktiebolagslagen (SFS: 2005:551) 9 kap 1 § (ABL). Revisorns uppgifter enligt 9 kap 3 § 
ABL är följande: ”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så 
ingående och omfattande som god redovisningssed kräver”.2  
 
Revisorn kan ses som en viktig samarbetspartner för företag på grund av sin kompetens 
inom ekonomi, bokföring och det juridiska området samt inför dagens förändringar inom 
revisionsbranschen. Förändringar gällande en harmonisering som ska verka 
internationellt, utveckling mot nya regelsystem som IFRS, nya lagar inom 
revisionsområdet samt avskaffande av revisionsplikten.3 Revisorer har den kunskap som 
krävs för en framtida anpassning av företag till nya regler, lagar och begrepp. Själva valet 
av en revisor innebär en betydelsefull satsning av företagen, speciellt vid företagsstart, 
eftersom indirekt tillgång fås till revisorns kunskaper och erfarenhet av företagsvärlden. 
Kunskap och erfarenhet som annars kanske inte finns i företaget. 
 
Enligt den senaste undersökningen från Statistiska Centralbyrån, finns det 13 213 företag 
totalt inom revisionsbranschen. 12 684 av dessa är mindre företag med 0-4 anställda som 
står för 38 % av den totala nettoomsättningen i branschen. De största fem företagen med 
över 500 anställda var, står för en tredjedel av nettoomsättningen och antalet anställda. 
Tillsammans sysselsatte revisionsföretagen totalt 20 382 personer, beräknat utifrån 
medelantalet heltidsanställda inom företagen. Kontentan av ovanstående blir att 
revisionsbranschen består av fem stora företag samt många mindre företag. 
Arbetsuppgifterna varierar men består mestadels av revisionstjänster (43%) samt 

                                                 
1 Kommittédirektiv, Dir.2006:96, https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet - 2007-11-12 
2 Sveriges Lagar. Stockholm: Thomson Fakta AB, 2007, 681. 
3 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL - 2007-11-20 
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redovisnings- och bokföringstjänster (35%) och skatterådgivning inklusive 
deklarationshjälp (12%).4  
 
Genom att det finns så många revisionskunniga individer i Sverige, är det inte förvånande 
att deras framtida roll diskuteras hårt inför dagens omfattande förändringar inom 
revisionsbranschen. Enligt en artikel i Balans måste revisorn ha en vilja att förändra sitt 
sätt att arbeta på. Revisorerna måste bli mer kundmedvetna, tala om vad deras tjänster går 
ut på och vad kunderna får för pengarna.5 Vilket hör samman med 
relationsmarknadsföring där grunden är att skapa relationer genom att tillfredställa 
kundernas behov.6 Det handlar även om att lära sig att lyssna på kunderna och sätta sig in 
i deras verksamhet så att förståelse finns för vad kunden behöver hjälp med. Genom att 
sätta sig in i kundens vardag, skapar revisorn större tilltro och en social relation etableras 
på en högre nivå än vad det förut var möjligt. Revisorerna bör bli en självklar 
samarbetspartner för företagen i framtiden, själva revisionsrollen kommer alltid att finnas 
kvar men framförallt så måste revisorerna bli bättre på att sälja sina tjänster, visa upp sin 
breda kunskap och kompetens och fungera som en rådgivare i framtiden, en slags coach 
som hjälper företagen med deras utveckling.7  
 
Många revisorer idag följer debatten om revisorns framtida roll och en av dem är Carola 
Lundgren, godkänd revisor hos Revisionären AB i Piteå. Hon skriver i tidskriften Balans 
om att revisorerna måste komma fram ur garderoben och göra sig attraktiva och 
intressanta på marknaden. Revisorerna borde gå en säljkurs och bli mer kunniga på att 
anpassa sina tjänster för att tillfredsställa kundernas behov. Revisorerna måste bli mer 
engagerade i utförandet av sina uppdrag. De måste ta sig tid att lyssna på sina kunder, 
vara pedagogiska genom att förklara allt på ett tydligt sätt utan en användning av många 
olika paragrafer och undantag samt svåra begrepp. Det gäller även att kunna bjuda på sig 
själv, vara trevlig och skapa långsiktiga sociala relationer med kunderna. Allt detta för att 
behålla sina befintliga kunduppdrag i framtiden samt för att vinna nya kunder.8 Det gäller 
att kunna kommunicera med kunderna och på ett effektivt sätt möta kunders 
förväntningar och på så sätt skapa nöjda kunder.9 
 
Med bakgrund av revisorernas kommande framtidsroll och förändringar som kommer att 
ske på den fronten, kan frågan ställas: Vad kommer företagen att tycka om revisorernas 
förändringar av deras sätt att arbeta på? Det finns som sagt många förslag till revisorer att 
förändras på men stämmer revisorernas uppfattning om förändringar överens med 
företagens? Vid olika förväntningar på revisorns arbete kan ett förväntningsgap skapas 

                                                 
4 Gerestrand, Erik, ”Nytt tjänsteprisindex från SCB – statistik om revisions- och redovisningsbranschen.” 
Balans, 3 (2003): 41-42.  
5 Precht, Elisabeth, ”Revisorerna ska coacha företagen” Balans, 5 (2007): 24-26.  
6 Storbacka, Kaj, Strandvik Tore och Grönroos Christian, ”Managing Customer Relationships for profit: 
The Dynamics of Relationship Quality.” International Journal of Service Industry Management, 5 (1994): 
23. 
7 Precht, ”Revisorerna ska coacha företagen”, 24-26.  
8 Lundgren, Carola, ”Råd till revisorn: Kom fram ur garderoben och börja på en säljkurs!” Balans, 8-9 
(2007): 6-7.  
9 Ismail, Ishak, Haron, Hasnah, Nasir Ibrahim, Daing och Mohd Isa, Salmi, “Service quality, client 
satisfaction and loyalty towards audit firms.” Managerial Auditing Journal, 21 (2006): 752. 
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där risk finns att kunden blir missnöjd.10 Eftersom revisorsbranschen står inför en stor 
förändring idag kan det vara aktuellt att diskutera revisorns framtida roll utifrån 
kundernas perspektiv, företagen som anlitar dem. Vi tycker att det vore intressant att få 
fram vad företagen anser om revisorerna idag, mer specifikt om vilka egenskaper hos 
revisorer som värdesätts mer samt enligt vilka kriterier sker valet av revisorn?  
 
Enligt en undersökning som tas upp i Balans anges revisorns kompetens samt 
personkemin som de viktigaste faktorerna vid företagens byte av revisor. Företagen i 
undersökningen anges vara mindre aktiebolag med ett till tio anställda, alla verksamma i 
Halmstad. Företagen menar att personkemin absolut måste stämma för att ett 
välfungerande samarbete ska kunna uppnås samt att företagens tillit för revisorn ska öka. 
Revisorns kompetens är betydelsefull för de mindre företagen, eftersom dessa erhåller 
inte bara en granskare av ekonomin i form av revisor utan även en ekonomisk och 
juridisk rådgivare på grund av revisorns breda kompetens och kunskap.11 
 
Enligt en annan studie av Baldacchino om vilka faktorer som är viktiga vid företagens 
beslut om byte av revisor är en av de viktigaste faktorerna en försämring av relationen 
mellan kunden och revisorn. Andra orsaker anges vara att revisorn ofta är svår att få tag 
på, brister i kommunikationen samt att de större revisionsbolagen inte tar sig nog med tid 
för att tillfredsställa de mindre företagens behov av revisorn.12 Detta gör att företagen i 
större utsträckning än förut väljer att byta sin revisor.  
 
Företagen representerar kunderna som har ett behov av revisionsbyråernas produkter. 
Med tanke på avskaffande av revisionsplikten, tycker vi att revisionsbyråer ska satsa på 
att upprätthålla och värna om sina relationer med de mindre företagen för att behålla 
dessa som sina kunder. Idag råder kundens marknad i revisionsbranschen, kunden 
bestämmer vid sitt val av revisor. En studie från Storbritannien visar bland annat på det 
att företagsledarna har större inflytande gentemot revisionsbyråerna.13 Vad är det då som 
spelar roll vid kundernas val av tjänsteleverantör, i vårt fall vid ett företags val av 
revisor?  
 
Detta leder oss till vår problemformulering, där vi vill studera framförallt vad företagen 
uppfattar som viktigt vid sitt val av revisor. 
 
1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer styr valet av revisor för mindre företag?  
 
 

                                                 
10 Koh, Hian Chye och Woo, E-Sah, “The expectation gap in auditing.” Managerial Auditing Journal, 13/3 
(1998): 147-148. 
11 Derkum, Christina, Karlsson, Frida och Åberg, Lotta, ”En nära relation till revisorn är betydelsefull för 
mindre bolag.” Balans, 4 (2003): 9-10. 
12 Magri, Josianne och Baldacchino, Peter J, “Factors contributing to auditor-change decisions in Malta.” 
Managerial Auditing Journal, 19 (2004): 965-967. 
13 Beattie, Vivien och Fearnley Stella, “Auditor changes and tendering, UK interview evidence.” 
Accounting Auditing & Accountability Journal, 11 (1998): 95. 
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1.4 Syfte  
Det som är intressant idag är att beskriva vad det är som gör att företagen väljer en viss 
revisor framför en annan revisor. Vårt syfte är att beskriva hur företagen går tillväga då 
de väljer revisor. Vi vill föra en diskussion för att skapa en ökad förståelse kring vilka 
faktorer som spelar roll samt i hög grad påverkar företagens beslut om val av revisor för 
utförande av revision i deras verksamheter.  
 
1.5 Begränsningar 
Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer med företag med antal anställda 2-40 
inom Jönköpings län och Umeås län. Begränsningen tar i beaktande att vi som författare 
har lättare access till information inom dessa geografiska områden. Detta val görs 
medvetet på grund av att vi anser att vi får access till ett bra kvalitativt utbud av 
information för vår studie då syftet med studien inte är att generalisera resultatet utan att 
öka förståelsen. Dessutom tycker vi att det är mer intressant att studera mindre aktiebolag 
där vi kan få bättre access till information. Ekonomifunktionen i dessa företag är 
koncentrerad till färre personer och därmed är sannolikt de personer vi intervjuar mer 
insatta i varför just deras revisor valdes. I vårt arbete kommer vi att använda oss av 
marknadsföringsteorier och nätverksteorier i den omfattning som går att tillämpa på vår 
studie.  
 
1.6 Definitioner 
 
Revision 
I den svenska lagstiftningen finns reglerat revisionsplikt för aktiebolag, ekonomiska 
föreningar med flera.14 Revisionen ska säkerställa att den ekonomiska redovisningen är 
korrekt. Därmed ökas trovärdigheten till redovisningen, säkerhet skapas för leverantörer 
och kreditgivare vilket minskar risken i affärer. Likaså visar det att företag följer 
spelreglerna samt risken minskas för att fel och brister inte upptäcks. Revision innebär en 
oberoende granskning av ett företags redovisning såsom årsredovisning, bokföring och 
förvaltning.15 
 
Mindre företag 
Vi definierar mindre företag till att omfatta mindre aktiebolag med fokusering på antal 
anställda, där vi siktar på att få ett omfång på 2-40 anställda per företag. Varför just 
omfånget på 2-40 anställda som ett mindre företag hör samman med att de företagen 
sannolikt inte har någon större ekonomiavdelning och till följd därav är det färre personer 
som är insatta i valet av revisorn. Vi ämnar intervjua en person per företag och därför är 
det viktigt för oss att denne är väl insatt i valet av revisor och därmed fokuseringen på 
mindre företag. Vi har valt antalet anställda som en avgörande faktor vid urvalet av 
företag eftersom vi tycker att andra faktorer som nettoomsättning och balansomslutning 
kan variera mycket från företag till företag beroende på vad det är företaget säljer, vilken 
bransch företaget befinner sig i samt vilka kostnader företaget har. Tanken bakom vår 

                                                 
14http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/FRAGOR%20OCH%20SVAR/FARS
RSVILKAFORETAG_070131.PDF - 2007-11-20 
15 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38300&_dad=portal&_schema=PORTAL - 2007-11-20 
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studie är att beskriva och försöka förstå vilka faktorer som påverkar företagsledare vid 
deras beslut om val av revisor, vi riktar därför in oss på företagsledare och inte själva 
företaget i första hand.  
 
1.7 Begreppsförklaringar 
 
Revisor  
Genomgående i vårt arbete använder vi oss utav begreppet revisor. Med revisor avser vi 
en individ som är anställd på en revisionsbyrå och som utför en oberoende granskning 
och är godkänd eller auktoriserad revisor. Vi väljer att se revisorn som en 
tjänsteleverantör som levererar sina tjänster till kunderna, en uppdragstagare som åtar sig 
olika revisionsuppdrag och dess utförande. 
 
Revisionsbyrå  
Med begreppet revisionsbyrå avser vi revisorernas arbetsgivare, ett kunskapsföretag som 
lever på att sälja revision, extern bokföring samt andra tjänster ut till företagen som är 
dess kunder.  
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2. UTGÅNGSPUNKTER 
Detta kapitel kommer att behandla våra vetenskapliga utgångspunkter för studien och val 
av vetenskaplig modell. Vi fortsätter därefter med val av teorier, insamling av källor samt 
källkritik. Men vi börjar med att beskriva vår förförståelse som ger oss en grund för 
studiens upplägg. 
 
2.1 Förförståelse 
Förförståelse handlar om att vi genom våra liv får olika glasögon att se på världen med. I 
vårt fall har vi förutfattade meningar kring vilka faktorer som är viktiga vid valet av 
revisor och vilka faktorer som styr valet mindre. För att minska påverkan på studien är 
det viktigt att göra sig själv medveten om vilken effekt förförståelsen kan ha.   
 
De teoretiska förföreställningar som en forskare har med sig i sin forskning kan delas upp 
i förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelse kan beskrivas 
som självupplevda erfarenheter, till exempel en persons uppväxt. Andrahandsförståelsen 
avser den kunskap som inhämtas från läroböcker, vetenskapliga artiklar och 
föreläsningar.16 Det innebär att vi som författare påverkas av våra tidigare 
livserfarenheter och utbildning i vårt uppsatsskrivande. Det är såklart svårt att bortse från 
de erfarenheter och värderingar som vi hittills samlat på oss. Istället för att försöka 
ignorera dem väljer vi här att redogöra för vår förförståelse och hur den kan ha påverkat 
vår studie för att ni som läsare av uppsatsen ska bli medvetna om vår påverkan. Det är 
vare sig till vardags eller i olika forskningssituationer möjligt att helt frigöra sig från 
tidigare erfarenheter, vilket gör att den förförståelse som kommer från vår utbildning inte 
heller kan vara 100 % objektiv.17  
 
Vilka är då våra tidigare erfarenheter? Att redogöra för allt som skett tidigare i våra liv 
skulle ta omotiverat mycket plats i uppsatsen utan vi kommer här att redogöra för de 
erfarenheter som vi anser är mer relevanta. Vad som gäller våra akademiska erfarenheter 
är vi båda studenter på c-nivå inom civilekonomprogrammet med poäng från till största 
del ämnen som företagsekonomi och nationalekonomi, Rebecka har även viss utbildning 
inom statsvetenskap. När det gäller den praktiska förförståelsen vad gäller revision och 
en revisors arbetssätt kommer den till stor del från kursen redovisning C och det 
revisionscase som genomfördes då. Det gav oss en inblick och därefter har kunskapen i 
samband med inledningen av uppsatsarbetet utökats genom till exempel artiklar från 
tidningen Balans. Det finns även en undermedveten kunskap om att revisionsbyråer inte 
gör direktreklam i och med att någon sådan aldrig påträffats av oss.  
 
Att redogöra exakt för hur detta påverkat vår studie är mycket svårt då vi inte har 
möjlighet att få veta hur studien skulle ha sett ut om vi aldrig tidigare hört talas om eller 
lärt oss om revisionsbyråer men då hade troligtvis också ämnesvalet varit ett annat. Från 
vår utbildning på Handelshögskolan vid Umeå Universitet medföljer erfarenhet hur en 
problemformulering ska angripas och information insamlas. Genom den har vi fått 
                                                 
16 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsavbildning. Lund: Studentlitteratur, 1993, 76. 
17 Holme, Idar M. och Bernt K, Solvang. Forskningsmetodik. Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 
1997, 95. 
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erfarenhet och kunskap kring olika vetenskapliga metoder och metodböcker som vi väljer 
att använda oss av nu. Likaså är marknadsföring bekant för oss sedan tidigare i vår 
utbildning och hur relevant information och vetenskapliga artiklar återfinns. Det kan 
möjligtvis begränsa oss något då vi redan innan har en förutfattad mening om hur 
marknadsföring går till och det påverkar vår teoriinsamling.  
 
Utifrån detta kan fastställas att våra tidigare erfarenheter och vår befintliga utbildning 
kommer att ha en påverkan på vår studie, men genom att vi själva är medvetna om 
problemet hoppas vi kunna minimera dess påverkan. Innan vi startade vår studie 
diskuterade vi igenom vilka faktorer vi själva trodde styrde företagens val av revisor och 
kom fram till att personkemi torde vara avgörande, likaså att de är väldigt lojala mot sin 
revisor och byter bara om de måste. Vi trodde att företagsledarna fann sin revisor genom 
personliga kontakter och personliga nätverk. Vi tog även för givet att revisorns kunskap 
och kompetens inte var en faktor som behövde beaktas, det var självskrivet. Sedan har 
ytterligare faktorer blivit klara för oss genom insamlandet av teorin såsom pris. För att 
fjärma oss från vår förförståelse och inte styra våra respondenter, bestämde vi oss för att 
ha semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet att 
ta upp andra faktorer än de som vi tänkt på. Därigenom minimerar vi vår egen påverkan 
på studiens resultat.  
 
2.2 Kunskapssyn  
Det är inte alltid lätt att avgöra exakt vilken kunskapssyn som bör användas och hur den i 
sin tur påverkar verklighetsuppfattningen. En anledning härtill kan vara att det stundtals 
är svårt och hålla sig inom ramen för dessa ytterligheter. En annan anledning kan vara att 
den ena vetenskapliga plattformen ibland inte behöver utesluta den andra. Syftet med vår 
studie är att beskriva och förstå hur företagen går tillväga när de väljer revisor och föra en 
diskussion kring dessa faktorer och hur de påverkar genom att genomföra ett flertal 
kvalitativa intervjuer med olika företagsledare. Således har vi en hermeneutistisk 
kunskapssyn. Denna kunskapssyn överensstämmer med vår tanke att genomföra 
kvalitativa intervjuer där huvuddelen blir att tolka och förstå företagsledarnas perspektiv.   
 
”När man talar om kunskapssyn i mer allmänna vetenskapliga ordalag åsyftas som regel 
den verklighets- och vetbarhetsuppfattning som en forskare har.”18 Hur en forskare 
uppfattar den verklighet som ska studeras och på vilket sätt den ska studeras.19 Positivism 
och hermeneutik är de två olika vetenskapsteoretiska plattformar som tillhör grunden 
inom kunskapsteorin. De är sedan utgångspunkt för kvantitativ respektive kvalitativ 
metodteori.20 ”Hermeneutik betyder läran om tolkningarnas teori och praktik.”21 Distans 
ska inte hållas till studieobjektet utan det krävs att forskarna är engagerade för att kunna 
förstå. De procedurer med vilka vi förstår och tolkar vår omvärld är nödvändiga för 
forskningen.22    

                                                 
18 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 10. 
19 Ibid. 
20 Lundahl, Ulf och Peter-Hugo Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: 
Studentlitteratur, 1999, 44.    
21 May, Tim. Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, 2001, 26.  
22 Ibid. 
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Majbritt Johansson Lindfors skriver att hermeneutiken handlar om att tolka och 
därigenom ange betydelser. Ser på verkligheten såsom att olika delar måste förstås i sitt 
sammanhang och inte som positivismen som förespråkar att helheten ska brytas ner och 
delarna studeras var för sig. Förståelse ska finnas och då finna mening eller betydelse till. 
Därmed skriver Majbritt att förståelsen ska baseras till ett fåtal fall och till följd därav kan 
inte en generalisering ske som inom positivismen.23 Ett av problem med hermeneutiken 
är vilket värde den kunskap har som produceras då den inte kan generaliseras. Men 
eftersom strävan inte är efter allmängiltighet utan efter helhetsförståelse kan en bra bild i 
och med det skapas.24   
 
Utifrån detta stämmer en hermeneutik kunskapssyn väl överens med vårt syfte.  
 
2.3 Perspektivval 
Utifrån problemformuleringen med vilka faktorer som påverkar valet av revisor i mindre 
företag har vår studie två naturliga perspektiv att utgå ifrån, dels ur 
företagets/företagsledarens och dels ur revisorns perspektiv. Vi har i vår studie valt ett 
kundperspektiv, där vi väljer att utgå från företagen och deras synvinkel på revision. 
Anledningen till detta val är att vi funnit jämförelsevis mycket information utifrån 
revisorernas perspektiv och därmed känns det intressant att utforska ämnet från ett annat 
håll.  
  
Det är viktigt för en forskare att klargöra utifrån vilket perspektiv en studie genomförs. 
En forskare kan själv välja utifrån vilket perspektiv en studie ska genomföras och 
beroende på vilket perspektiv som väljs påverkas forskningens utförande. Det är i social 
forskning svårt att undvika att välja sida och perspektiv, dock kan valen göras mer eller 
mindre medvetna.25 Ambitionen finns oftast att studera ett problem ur ett visst perspektiv 
dock är det lätt hänt att en forskare närmar sig olika parter och betraktar verkligheten ur 
deras perspektiv, vanligtvis då en part eller perspektiv som ligger relativt nära forskarens 
egna.26   
 
Det finns alltid en risk med perspektivval då bara en del av helhetsbilden fås fram. Dock 
kan det vara motiverat att försöka belysa ett problem ur tidigare försummade perspektiv. 
Därigenom kan ny kunskap vinnas och redan etablerade begrepp undviks.27 
Företagens/företagsledarnas perspektiv kan inte direkt betraktas som försummat 
möjligtvis något mindre utforskat än revisorsperspektivet. Att undvika redan etablerade 
begrepp kommer att vara svårt dock anser vi att vår studie ur företagens perspektiv ska ge 
mervärde till andra eventuella studier inom området.  
 
 
 
                                                 
23 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 44-46. 
24 Ibid., 46-47. 
25 Eliasson, Rosmari. Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur, 1995, 28. 
26 Ibid.  
27 Ibid., 30. 
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2.4 Angreppssätt 
Vårt angreppssätt i arbetet blir att med bakgrund av teorier och tidigare kunskap om 
ämnet skapa en teorimodell och bilda oss uppfattning om ämnet och dess problematik. Vi 
kommer att studera verkligheten genom att utföra en kvalitativ studie som tar sin grund i 
en kvalitativ ansats. Vår kvalitativa studie baseras på intervjuer som i sin tur genomförs 
på ett urval av företagsledare i mindre företag. Genom att utföra en sådan kvalitativ 
studie försöker vi få tillgång till material som ska ge oss möjligheten att utforska och 
tolka resultatet med hjälp av en vetenskaplig ansats. Som vetenskaplig ansats kommer vi 
främst att använda oss av en deduktiv ansats som sedan kan komma att övergå till en 
abduktiv ansats under studiens tid och upplägg, beroende på studiens utfall. Detta 
eftersom det stora arbetet vid ett deduktivt angreppssätt i form av problemidentifiering, 
modellbildning och uppbyggnaden av den teoretiska referensramen sker före insamlandet 
av data.28  
 
En deduktiv ansats används när man söker att försöka beskriva någonting i studien och 
testa de teoretiska hypoteserna som finns inom ämnesområdet. Forskaren går från teori 
till empiri och utformning av teorier samt modeller baseras på tidigare litteraturstudier.29 
Med en tillämpning av deduktiv ansats i vår studie menar vi att vi utifrån teorierna 
försöker beskriva verklighetsbilden idag, hur det ser ut i verkligheten. Vi testar 
härigenom om teorierna stämmer, en viss hypotesprövning sker indirekt genom att 
modellen och dess faktorer har skapats utifrån de teorier som finns på området.  
 
Med abduktion menas ett empiriskt prövande av förklaringar som till stor del består av 
olika hypoteser. Abduktion har uppkommit som en reaktion på de vetenskapliga 
begränsningarna som deduktion och induktion medförde. Abduktion ligger närmare 
begreppet induktion och anses vara ett mellanting mellan deduktion och induktion.30 Vi 
anser att vi i vår studie kan komma ett steg längre än vad deduktionen tillåter, nämligen 
inte bara beskriva verkligheten utan även förändra vår referensram utifrån de nya 
kunskaperna som verkligheten kan ge upphov till.   
 

                                                 
28 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 56. 
29 Ibid., 55. 
30 Ibid., 154. 
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2.5 Teori – Verklighet 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 2.1 Teori – Verklighet, en modell över vårt angreppssätt 
 
Med ovanstående bild vill vi beskriva vårt tillvägagångssätt samt tankegångarna i arbetet. 
Vi börjar med att sätta oss in i tidigare studier om ämnet och arbetar med teorier som 
ligger till grund för dessa studier. Utifrån teorierna vi har om ämnet och andra faktorer 
som utbildning, erfarenhet och viss förförståelse, skapar vi en modell som består av de 
olika faktorerna som ligger till grund för vår studie.  
 
Övergången från teorin till verkligheten gör vi genom att gå ut i verkligheten och samla 
in material i form av genomförda intervjuer med utvalda respondenter. Insamlingen av 
data utgör kärnan i vårt arbete, eftersom vi vill jämföra den teoretiska bilden med 
verklighetsbilden som råder idag. Efter en genomförd analys av den insamlade 
informationen går vi vidare i vårt arbete genom att jämföra teorin med verkligheten.   
 
När vi kommit upp till teorin igen, kommer vi att kontrollera om verklighetsbilden 
återspeglar den teoretiska bilden vad som gäller de olika påverkansfaktorerna. Beroende 
på vad utfallet av datainsamlingen blir kommer vi att se om teorin stämmer överens med 
verkligheten eller inte. Om det visar sig att verkligheten ger upphov till nya faktorer som 
uppkommer i samband med datainsamlingen får vi utöka vår modell utifrån de nya fakta 
som vi har erhållit i studien. På detta sätt skapar vi ny information och kunskap. 
 
2.6 Val av modell  
Modeller är att betrakta som bilder av verkligheten. Modeller skapas utifrån den 
verklighetsbild modellskaparen har. Denna verklighetsbild baseras på flera faktorer. 
Faktorer som tenderar att spela mest roll är utbildning, arbetssituation samt erfarenhet 
som individen innehar inom området.31 Vi använder oss av en modell som består av olika 
faktorer som vi tror har påverkan vid mindre företags val av revisorer. Vi är medvetna om 
att modellen som är skapad av oss till stor del beror på hur vi uppfattar och ser på 

                                                 
31 Darmer, Per. Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 1995, 77. 

Teori – En 
modell skapas 
utifrån teorier 
som insamlas. 

Verklighet – En 
studie av 
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och resultatet 
samlas in och 
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Teori – I den mån 
verkligheten inte 
överensstämmer 
med teorin så samlas 
ny teori in. 

Verklighet – 
med hjälp av en 
utökning med ny 
teori sker en 
revidering av 
modellen.  
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verkligheten. Vår verklighetssyn har påverkats dels av vår utbildning, tidigare 
erfarenheter, men även av en viss förförståelse för ämnet.  
 
Det som är positivt med att skapa en egen modell är att vi verkligen utgår utifrån det vi 
tycker själva och använder vår skapade modell som en teori längs vägen då vi genomför 
själva studien. Det gör hela studien mer intressant för oss när vi själva skapar en 
referensram för studien som helhet istället för att utgå från redan gjorda modeller och 
antaganden i liknande studier.   
 
En nackdel med att skapa modellen själva är att skaparna inte har klart för sig på ett 
tydligt sätt vilka antaganden de ska arbeta med i en studie. Det viktiga är dock vad 
modellen används till och att skaparna har bildat sig en uppfattning om studiens 
utgångspunkter, så att de har klart för sig vad de vill få fram i studien.32 Vi anser själva 
att vi har klart vad målet med denna studie är, det vill säga att studera vilka faktorer som 
anses vara viktiga vid mindre företags val av revisorer.  
 
Det anses vara viktigt vad modellen har för syfte i studien. En modell kan dels finnas för 
att beskriva verkligheten, men kan också vara ett försök att förklara varför verkligheten 
ser ut som den gör. Ett annat syfte är att modellen försöker ge upphov och återspegla 
regler och normer enligt vilka fastställs hur verkligheten ska vara konstruerad.33 I vårt 
arbete är det primära syftet med modellen att beskriva verkligheten. Ett andra syfte med 
vår modell är att försöka förstå varför verkligheten ser ut som den gör, samt bidra till att 
ny kunskap skapas om ämnet. 
 
2.7 Teorival  
Valet av teori till en studie tar sin grund i problemformuleringen, då den indikerar vilka 
teoriområden som är relevanta. Det är viktigt att forskaren gör ett kritiskt teorival där 
ställning tas till teorins ursprung, aktualitet och empiriska grund.34  
 
Utifrån vår problemformulering om vilka faktorer som styr vid mindre företags val av 
revisor har vi valt ut teorier från de områden vi anser är relevanta för vår studie, 
exempelvis relationsmarknadsföring och nätverksteori. Vi har med vårt val av teoriavsnitt 
försökt skapa en god täckning av viktiga områden i studien, såsom inom marknadsföring 
för tjänsteföretag. Våra teorier har bidragit till ett skapande utav en faktorsmodell. 
Därefter har vi försökt göra teorierna smalare och mer ämnesspecifika för varje faktor i 
modellen och därmed bygga en grund för analys av det material som insamlats vid 
intervjuerna.  
 
Vi har valt teorier med en utgångspunkt som gör att vi på ett enkelt sätt kan se om 
verkligheten som består av den insamlade empirin stämmer överens med den teoretiska 
referensramen som vi har skapat i studiens början. Många av våra teorier är 
grundläggande inom centrala områden för marknadsföringen av tjänster och dessa har 
tagits med för att skapa en bättre kunskapsgrund samt förståelse för läsaren. När det 

                                                 
32 Darmer, Företagsekonomisk undersökningsmetodik, 77.  
33, Ibid., 79. 
34 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 87-88. 
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gäller de ämnesspecifika teorierna om de olika faktorerna har vi strävat efter att skapa en 
förståelse samt en naturlig utvidgning och fördjupning av vårt ämne och problem för 
läsaren.  
 
2.8 Litteraturinsamling 
Vi har i vår studie använt oss av både primära och sekundära källor. Det är närheten till 
informationslämnaren som avgör huruvida en källa ska klassas som primär eller 
sekundär.35 Ett exempel på en primärkälla, eller förstahandskälla, är när personen som 
sprider information själv har iakttagit en händelse. När denna händelse sedan återberättas 
av en annan person ses det som en sekundärkälla eller andrahandskälla. Det är viktigt att 
sträva efter att ta till primära källor. Det är viktigt att poängtera att forskaren alltid bör 
eftersträva till att hänvisa samt utgå från primärkällor först eftersom det alltid finns en 
risk för förvanskningar vid användandet av sekundärkällor.36  
 
Våra primära källor är de intervjuer vi har genomfört. Dessa är huvudkällor i vårt arbete 
och som har gjort studien möjlig att genomföra. När det gäller val av sekundärkällor har 
vi använt oss utav litteratur, vetenskapliga artiklar, facktidskrifter samt vissa elektroniska 
källor. Våra sekundärkällor har till största delen bestått av tryckt litteratur samt 
vetenskapliga artiklar. Litteraturen har till största delen använts till metoddelen i studien 
men även till teorin har litteraturen bidragit tillsammans med de vetenskapliga artiklarna. 
Litteraturen som vi har använt har vi funnit genom Umeå Universitetsbiblioteks databas 
Album, där användes sökord främst som ”forskningsmetodik” och ”kvalitativ metod” 
samt ”vetenskaplig metod”. Erfarenhet om olika användbara metodböcker kommer även 
från tidigare uppsatser som vi har skrivit. När det gäller litteraturens bidrag i teoridelen 
har sökord som ”marketing mix”, ”relationsmarknadsföring” och ”nätverk” använts. 
Relevant litteratur som vi fick fram efter dessa sökningar har använts i studien för att ge 
läsaren en bra inblick i ämnet samt kunna på ett enkelt sätt förklara de grundläggande 
teorierna i vår studie. Under studiens framväxt och konstruerandet av vår teoretiska 
faktorsmodell har teorin utökas under tiden med de nya faktorerna som mynnade ut från 
dessa tre ovanstående teoriområden. Nya faktorer gav upphov till ytterligare 
litteraturinsamling men här söktes mera specifikt efter den teori som skulle förklaras. Till 
exempel när information behövdes om förväntningsgapet, så användes ”förväntningsgap” 
som sökord. Detta gjordes konsekvent genom hela insamlingsprocessen av information.  
 
Till de vetenskapliga artiklarna har databaser som Business Source Premier och Emerald 
nyttjats, även dessa fick vi tillträde till genom Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. Vi 
valde här att använda oss av engelskspråkiga databaser medan när vi sökte efter litteratur 
mestadels använde oss av svenskspråkiga källor. Här eftersträvade vi annan information 
än den som vi eftersökte via Album och därmed var även sökorden andra. De sökord som 
är relevanta och nämna är bland annat ”relationship marketing”, ”auditing”, ”expectation 
gap” etc. Sökorden användes både var för sig och i olika kombinationer för att finna 
relevanta artiklar. När det kommer till urvalet av artiklar har vi grundat det på relevans 
för vårt ämne samt när och hur artiklarna publicerats. Precis som i fallet med litteraturen 

                                                 
35 Patel, Runa och Bo Davidsson. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning. Tredje upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2003, 65. 
36 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 88-89. 
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har vi specifikt sökt efter de teorier som vi har sökt att förklara i databaserna för de 
vetenskapliga artiklarna. 
 
Facktidskrifter som har använts av oss i studien har bestått utav tidskriften Balans. Vi har 
använt oss av Balans för att få bakgrundsinformation om ämnet. Eftersom Balans är en 
facktidning för auktoriserade revisorer har vi fått tillgång till revisorernas perspektiv på 
ämnet. Detta avgjorde vårt val av perspektiv och gör användandet av tidskriften högst 
relevant för oss och vår uppsats. Elektroniska källor som vi har använt oss av har främst 
varit hemsidor till FARSRS samt olika revisionsbyråer. Dessa användes utav oss för att 
bredda vår kunskap samt förståelse om ämnet. Vid sökandet efter olika företag som 
tilltänkta respondenter i vår studie och för uppgifter om deras årsredovisningar och andra 
offentliga uppgifter har databasen Affärsdata använts som tillhandahålls genom Umeå 
Universitetsbiblioteks hemsida.  
 
Vi har med vår kunskapsinsamling sökt skapa en grundläggande förståelse för ämnet och 
olika teorier inom studien. Vi har använt oss av ämnesrelevanta sekundärkällor som 
grund för vårt teoretiska avsnitt i denna studie och vi använt oss av både böcker och 
vetenskapliga artiklar för att på så sätt skapa oss en grundläggande förståelse för området 
och en bild av tidigare studier. Vi har även försökt skapa en bra balans mellan våra 
primära och sekundära källor och vi anser att de har kompletterat varandra på ett bra sätt. 
 
2.9 Kritik mot sekundära källor 
Alla källor som används i ett vetenskapligt arbete måste kritiskt granskas. Det finns flera 
sätt att granska den insamlade informationen på. Forskaren kan ifrågasätta hur oberoende 
informationen är, det vill säga om den insamlade informationen är primär eller sekundär. 
En primärkälla förefaller vara mer oberoende eftersom den inte kan utsättas för yttre 
påverkan av andra individer än forskaren själv. En annan kriterie som en källa bör 
uppfylla är att den ska vara aktuell för studien, källan ska granskas ur en 
färskhetssynpunkt. Med detta menas att det är bättre att använda sig utav nyare källor 
inom ett visst område då dessa nya källor tenderar att innehålla mer fakta och kunskap än 
de äldre källorna. Eftersom nya källor oftast grundas på de äldre källorna riskerar inte 
forskaren att tappa de viktiga fakta och kunskap som återfinns i de tidigare källorna. 
Källorna ska uppfylla kravet på samtidighet, vilket innebär en granskning av tidsperioden 
mellan när en händelse inträffar och när den dokumenteras i form av text. Forskaren ska 
här ta hänsyn till källans närhet till den händelse som källan behandlar. Informationen 
som samlas in ska även uppfylla ett äkthetskrav där forskaren ska ta ställning till om 
materialet är äkta och att förfalskningar inte föreligger.37  
 
När det gäller oberoendet för källorna i vår studie tycker vi att kraven på detta har tagits 
hänsyn till utav oss som författare av uppsatsen. Vi anser att våra sekundära källor bidrar 
till själva studien och vi använder oss utav primära källor för att komplettera de 
sekundära. Sekundärkällor har använts för att förklara samt skapa förståelse för de teorier 
som gäller i studien. Till en viss del kan vi tycka att vi blivit mer beroende utav Kotlers 
och Grönroos åsikter samt teorier eftersom dessa är överrepresenterade inom områdena 

                                                 
37 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Andra upplagan, Lund: Studentlitteratur, 1996, 59-61. 
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marketing mix samt relationship marketing. Men eftersom Kotler samt Grönroos kan ses 
som grundare och huvudforskare i dessa områden skulle en användning av andra källor 
påverka oss på liknande sätt. Detta anser vi eftersom andra källor i ovanstående områden 
kan vara uppbyggda på dessa grundforskares resonemang.  
 
Kriteriet om källornas färskhet tycker vi har uppfyllts i studien. Vi har försökt hålla oss 
till så aktuella studier och uppdaterad litteratur som möjligt, även om vi använt oss av 
några källor som är skrivna längre tillbaka i tiden. Vi anser dock inte att detta varit något 
större problem eftersom de äldre källorna vi använt fortfarande är aktuella i dagsläget. 
Vidare har vi bedömt varje källa ur synpunkt om dennes aktualitet samt relevans för vår 
studie. Vi har försökt att ha studiens syfte och frågeställning i åtanke under studiens 
framskridande för att undvika att komma in på sidospår eller ta upp irrelevanta teorier. 
Det tycker vi har stämt överens med vår studie. 
 
Det kan vara förhållandevis svårt för oss att definiera samtidighet för våra 
sekundärkällor. Detta eftersom vi inte kan ta reda på när varje studie genomfördes och 
hur länge efter det som studien skrevs ner. Vi förlitar oss på författarna och forskarna 
samt deras egen bedömning, att de val som de har gjort är de rätta och varje källa är 
relevant för sin innebörd. När det gäller de primära källorna har vi behandlat dessa 
noggrant genom att transkribera dessa inom en vecka. Det har gjort det möjligt för oss att 
hålla en hög nivå på samtidighet vid insamlingen av de primära källorna.  
 
Slutligen ska vi diskutera källornas äkthetskrav. Vi anser att källorna som använts i 
studien är äkta och har ingen anledning att tro att de kan vara förfalskade. Detta eftersom 
våra källor kommer i huvudsak i form av böcker samt vetenskapliga artiklar som har 
sökts via Umeå Universitetsbibliotek samt dess databaser.  Vi finner det vara osannolikt 
att rena förfalskningar samt falsarier skulle förekomma på ett bibliotek i tryckt form samt 
i ansedda databaser. Trots detta är vi medvetna om att det är svårt att bevisa en källas 
äkthet och vi har därför under studiens gång försökt granska våra källor kritiskt samt 
uppmärksamma påståenden som skulle kunna anses som opålitliga eller orealistiska. Det 
som kan strida mot äkthetskravet är om vi trots att vi anser oss ha tillräckliga kunskaper i 
det engelska språket, kan ha missat vid översättningar av vetenskapliga artiklar. Det finns 
alltid en risk i samband med översättningar att ett visst missförstånd kan uppstå och 
feltolkningar skapas. De vetenskapliga artiklarna är ett viktigt bidrag i vår studie och vi 
anser därför att fördelarna med att använda dem överväger nackdelarna. Det finns även 
en svårighet att kontrollera de elektroniska källornas äkthet men vi anser att vi använt oss 
av väl ansedda hemsidor såsom FARSRS och olika revisionsbyråer samt 
välrenommerade databaser som bedömts av oss vara trovärdiga källor. Genom studiens 
gång har vi försökt hitta en balans mellan de olika källorna och teorierna som dessa ger 
upphov till. Vi har valt att noggrant granska innehållet i informationskällorna samt avvägt 
olika aspekter utifrån hur dessa är applicerbara på vår studie. 



~ TEORI ~ 
________________________________________________________________________ 

15 

3. TEORI 
I vår teoridel ämnar vi redogöra för de teorier vi anser vara förklarande vad som gäller 
faktorer som påverkar mindre företags val av revisor och sammanfatta de olika 
faktorerna i en modell. Inledningsvis kommer vi att redogöra för de 
marknadsföringsmöjligheter som finns. Teorin kommer att ligga till grund för vår studie.   
 
3.1 Marknadsföringsmöjligheter för revisorer 
Revisionsbyråer är inte speciellt kända för att göra direktreklam i TV och via tidningar, 
de håller låg profil och arbetar inte med marknadsföring via de traditionella 
marknadsföringskanalerna. Revisionsbyråerna är begränsade till viss del att marknadsföra 
sina tjänster av Revisorsnämnden och FAR SRS, som sätter käppar i hjulen för den fria 
marknadsföringen. FAR SRS har gett ut FAR SRS:s yrkesetiska regler som bland annat i 
regel 9 tar upp följande: ”En medlem får göra sitt namn och sina kvalifikationer kända 
hos allmänheten på ett sätt som inte misskrediterar yrket”.38 Med detta följer att 
revisionsbyråerna måste hitta andra betydelsefulla marknadsföringskanaler än de öppna 
”traditionella” reklamkanalerna. En populär marknadsföringsåtgärd från 
revisionsbyråernas sida har på senare tid bestått av olika aktiviteter, events i form av 
skattekvällar, frukostseminarier om ekonomifunktioner och liknande.39 Revisionsbyråer 
har även lagt ner mycket resurser på att synas ute i utbildningen, genom att erbjuda 
lunchföreläsningar, tävlingar samt andra aktiviteter för ekonomstudenterna. De 
marknadsför sig även genom att finnas på stora annonstavlor på flygplatser och liknande. 
Idag gäller det för revisionsbyråerna att skaffa sig en bra och tydlig position på 
marknaden för att på ett bättre sätt motstå dagens förändringar i revisorbranschen. Vad är 
det då som påverkar företagens val av revisorer?  
 
3.2 Grundmodell 
Vi fortsätter nu med att presentera en modell med tre kärnområden som vi tror har stor 
betydelse för mindre företags val av revisor. Vi kommer att gå in mer ingående på dessa 
teorier genom att beskriva hur de förhåller sig i vår studie. Vi avser vidare att gå in på 
marknadsförings- samt nätverksteorier och dess utveckling för att bättre förstå 
revisorernas förutsättningar ute på marknaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 3.1 Relevanta teoriområden  
 

                                                 
38 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL - 2007-11-27 
39 http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Events - 2007-11-27 
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Vår modell ovan har byggts utifrån våra egna spekulationer om vilka teoriområden som 
skulle ha en påverkan på vår problemformulering. Med tanke på nya förändringar som 
skett med tiden inleder vi teoribeskrivningen med att visa hur marknadsföringsteorierna 
har utvecklats fram till idag.  
 
3.3 Från marketing mix till relationsmarknadsföring 
Tidigare har marketing mix med de 4 P:na varit den dominerande strömningen inom 
modern marknadsföring men nu har en skiftning skett åt relationsmarknadsföring (RM). 
Marketing Mix passade framförallt till massproducerade varor och därför börjar modellen 
nu förlora i aktualitet, Grönroos menar att den är för enkel och kan inte appliceras på alla 
marknadsföringssituationer. Idag har relationsmarknadsföring fått en mer framträdande 
roll inom marknadsföringen. Den tar mer hänsyn till den komplexa värld som 
marknadsföring innebär till exempel att marknadsföra tjänster. Dock skriver Grönroos att 
de 4 P:na fortfarande är relevanta men inom ramen för relationsmarknadsföring. Det som 
behövs är nya perspektiv där kunden står i fokus.40  
 
Gummesson likaså argumenterar för att relationsmarknadsföring tar över inom modern 
marknadsföring istället för tidigare dominerande marketing mix. Även han pekar på att 
de 4 P:na alltid kommer att vara betydelsefulla och finnas med inom 
relationsmarknadsföringen men de kommer att ha en delvis annan roll, se figur 3.1.41  
 
 

 
 
Figur 3.1 Från tidigare 4 P i centrum med relationsmarknadsföring som stöd till 
relationsmarknadsföring med relationer, nätverk och interaktion i centrum och 4 P som 
stöd.42  
 

                                                 
40 Grönroos, Christian, “From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in 
Marketing.” Management Decision, 32 (1994): 4-6. 
41 Gummesson, Evert, “Making Relationship Marketing Operational.” International Journal of Service 
Industry Management, 5 (1994): 9.  
42 Ibid.  
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Därför kommer vi i vår teorigenomgång att inleda med marketing mix för att sedan 
övergå till att redogöra för relationsmarknadsföring och nätverkteori.  
 
3.4 Marketing Mix 
Marketing Mix eller de 4 P:na presenteras enligt följande faktorer:43 
 

Marketing mix 
 

 
Produkt Påverkan Pris  Plats  
 
Figur 3.2 Marketing Mix  
 
3.4.1 Produkt 
Produkten står för vad som erbjuds till kunder, vilka utmärkande drag produkten har och 
vilken kvalitet och service som erbjuds. Likaså ett starkt varumärke är av vikt.44 En 
produkt kan delas upp och betraktas från tre olika nivåer, där varje nivå ska tillföra värde 
till kunden.  
 
Den första nivån är att klargöra produktens huvudfunktion, kärnprodukt, alltså vad 
kunden initialt köper. En revisionskunds kärnprodukt är kontroll av den finansiella 
redovisningen. På den andra nivån görs produkten och dess egenskaper påtagliga, när det 
gäller till exempel revision så är produktens egenskaper: vilken kvalitet och 
kundbemötande som erbjuds. Utvidgad produkt, hur produkten överförs till kunden är 
nivå nummer tre. Här handlar det om hur produkten/erbjudandet anpassas till kunden och 
hur bra lösningar som erbjuds de olika kunderna.45 En revisionsbyrå har oftast inte bara 
en kund utan många och det kan vara så att ett litet företag kan ha ett större behov av 
redovisnings- och bokslutshjälp än ett stort börsnoterat bolag med stor ekonomiavdelning 
och de efterfrågar därmed olika tjänster. Därför är det viktigt för revisionsbyrån att ha 
olika erbjudanden som lätt anpassas till olika kundgrupper. Vi tror att det är svårt att på 
förhand bestämma kundernas förkunskaper och därmed i vilken omfattning kunderna är i 
behov av hjälp av sin revisionsbyrå. Revisionsbyrån måste vara i beredskap att rycka in 
när det behövs för att utvidga sin produkt och därmed ta hand om sina kunder på ett 
bättre sätt.  
 
För en revisionsbyrå står revisionstjänster tillsammans med redovisnings- och 
bokföringstjänster för största delen av intäkterna. De erbjuder även andra tjänster såsom 
skatterådgivning, konsulttjänster avseende data- utbildningstjänster etc.46  
 
 

                                                 
43 Kotler, Philip, Veronica Wong, John Saunders och Gary Armstrong. Principles of Marketing, 5th edition, 
Harlow: Pearson Education Limited, 2005, 34. 
44 Ibid. 
45 Axelsson, Björn och Henrik Agndal. Professionell marknadsföring. Andra upplagan, Lund: 
Studentlitteratur, 2005, 170-172. 
46 Gerestrand, ”Nytt tjänsteprisindex från SCB – statistik om revisions- och redovisningsbranschen,” 41-42.  
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3.4.2 Påverkan  
Påverkan berör bland annat marknadsföring, personlig försäljning och hur företag 
använder sig av publicitet.  Hur olika aktiviteter ska användas för att kommunicera med 
marknad och omgivning. Aktiviteter behöver inte bestå enbart av reklam utan även hur 
kommunikationen sker med kunderna, vilken publicitet som omgärdar företaget och 
liknande.47  
  
Information kan spridas genom olika kommunikationskanaler. Det är viktigt att få ut den 
information som är positiv för företaget, till exempel positiv publicitet. Kan ske genom 
att befintliga kunder rekommenderar en revisionsbyrå till sina affärsbekanta (potentiella 
kunder), vilket är bra för revisionsbyrån.48 I vår studie hoppas vi få fram huruvida den 
kanalen används, om företagen som intervjuas rekommenderar och/eller blir 
rekommenderade sin revisor.   
 
Kommunikation som förutsätter att informationen ska överföras, kommuniceras ofta 
genom interaktiva kanaler. Interaktiva kanaler innebär ett samspel mellan det säljande 
företaget och konsumenten. Personkontakter anses vara ett effektivt sätt att 
kommunicera.49 I vår studie är det intressant hur revisionsbyråerna kommunicerar med 
kunden. Vi kommer att studera hur kommunikation i form av personliga kontakter 
används bland revisionsbyråernas kunder, det vill säga företagen. 
 
3.4.3 Pris 
Priset är en viktig faktor i marketing mix, då priset är den enda faktorn som genererar 
inkomster, de andra tre faktorerna genererar bara kostnader, därmed får prissättningen en 
stor påverkan i marketing mix. Det är viktigt att priset tillsammans med de andra 
faktorerna representerar ett värde för kunden för att skapa ett konkurrensmässigt 
erbjudande. Priset i sig räcker inte för att skapa kundvärde. Priset som sätts sänder även 
signaler om vilken kvalitet varan kan tänkas ha.50    
 
Kostnader, värde och konkurrens är tre viktiga utgångspunkter vid prissättning. 
Kostnaden för att producera, vilket värde produkten har för kunden, kundens 
valmöjligheter och vilken konkurrens som föreligger. Dock har alla marknader olika 
förutsättningar och företagen har olika strategiska mål, vilket i slutändan fastställer det 
faktiska priset.51  
 
En revisionsbyrå får inte prissätta hur de vill, enligt FAR SRS yrkesetiska regler gäller 
följande: ”en revisor måste kunna visa att arvodet för ett revisionsuppdrag är tillräckligt i 
förhållande till den tid och kompetens som krävs för uppgiften och för iakttagande av alla 
redovisningsstandarder och riktlinjer samt utförande av kvalitetskontroller. Han bör också 
kunna visa att de avdelade resurserna är minst de som man skulle avdela till annat 
                                                 
47 Rowley, Jennifer, “Promotion and marketing communications in the information marketplace.” Library 
Review, 47 (1998): 383-387. 
48 Axelsson och Agndal, Professionell marknadsföring, 192-198. 
49 Ibid., 197-198. 
50 Jobber, David. Principles and Practice of Marketing. 4th edition, Berkshire: McGraw-Hill International 
(UK) Ltd, 2004, 376. 
51 Axelsson och Agndal, Professionell marknadsföring, 176. 
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liknande arbete”.52 Begränsningarna inom prissättningen torde medföra en likartad 
prissättning hos olika revisionsbyråer och därmed minskas prisets betydelse. Vi avser att 
förstå prisets betydelse i vår studie samtidigt som vi vill föra en diskussion hos 
företagsledarna kring revisionsarvodet som vi förmodar har ökat sakta men säkert över 
tid.  
 
Grönroos skriver i en artikel att prissättningen av tjänster är ett viktigt område. Vilket pris 
som sätts kommunicerar hur tjänsten värderas och används inom olika verksamheter för 
att reglera efterfrågan och utbud. Han kommer fram till att prissättning av tjänster och 
dess mekanismer är relativt outforskade,53  vilket gör det intressant för oss att studera hur 
de olika företagen ser på priset som en avgörande faktor vid val av revisionsbyrå.  
 
3.4.4 Plats 
Det fjärde P:t handlar om att göra en produkt/tjänst tillgänglig för kunden. De saker som 
gör en produkt tillgänglig för kunden, kan delas upp i kvantitet och kvalitet. Antal platser 
där varan finns tillgänglig – kvantitet, hur produktpaketet ser ut avser kvalitet.54  
 
Kvantitet, att kontor/byråer finns tillgängliga lokalt. Mindre byråer arbetar på den lokala 
marknad där de är etablerade. Större byråer löser tillgängligheten för kunden genom att 
ha flera olika kontor utspridda över landet. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har 125 
olika kontor i Sverige och Ernst Young har 72 kontor spridda över landet för att ta som 
ett exempel.55 Faktorer som vi tänker studera i vårt fall är om lokal förankring och 
lätttillgänglighet har betydelse vid val av revisionsbyrå. Vad som gäller kvaliteten, kan 
det vara svårt för kunderna att bedöma hur produktpaketet ser ut. Produktpaketet är inte 
sällan baserat på den enskildes behov och kan därför inte jämföras rent generellt. Men vi 
anser att ju mer kvalitetskänsla som kunden själv upplever, desto större chans är det att 
kunden känner sig nöjd och inleder ett långvarigt samarbete med revisionsbyrån.  
 
Vi kommer fram till följande fråga: Värderar revisionskunderna att företagen finns 
lättillgängliga? Kvalitet, finns den information och kunskap som krävs?  
 
3.5 Tjänster 
En tjänst är inte samma som en vara. En tjänst skiljer sig från en vara på följande sätt: 
tjänster är immateriella, går inte att lagra, produktion och konsumtion sker samtidigt och 
kunden deltar delvis i produktionen. Revisionstjänster anses vara kunskapsintensiva 
tjänster som är högt individualiserade eftersom tjänstens omfattande och resultat varierar 
från fall till fall.56  
 

                                                 
52 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL - 2007-11-27 
53 Storbacka, Strandvik och Grönroos, ”Managing Customer Relationships for profit: The Dynamics of 
Relationship Quality,” 35-36. 
54 Axelsson och Agndal, Professionell marknadsföring, 179. 
55 http://www.pwc.com/extweb/aboutus.nsf/docid/FA87235345B86D8F8025708F004AA34E, 
http://www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Om_EY_Fakta - 2007-11-20 
56 Gummesson, Evert. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Tredje upplagan, Malmö: Liber 
Ekonomi, 2002, 325. 
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Flera faktorer inverkar på hur resultatet av en tjänst blir. Kundens deltagande beror i hög 
grad på hur utfallet av en tjänst blir eftersom kunden bestämmer själv i vilken omfattning 
han ska bidra till tjänstens utveckling. Kunden ses som en medproducent och konsument 
samtidigt eftersom kunden oftast medverkar till utförandet av tjänsten med kunskap, 
information eller arbetskraft.57 När det gäller tjänsterna som erbjuds företagen av 
revisorerna handlar det mest om att kunden fungerar som en informationskälla och har en 
central betydelse för utförandet av uppdraget. Uppdragets resultat beror då på hur öppen 
kunden är med uppdragstagaren, hur lätt det är att få access till nödvändig information 
samt att få tag på annan relevant information för uppdraget. 
 
Det finns två begrepp inom tjänstemarknadsföringen, nämligen business to business 
(B2B) och business to consumer (B2C). B2B handlar om företag som erbjuder sina 
tjänster till andra företag exempelvis managementkonsulter samt reklambyråer. B2C 
handlar istället om en tjänst som erbjuds av ett företag till en konsument, oftast 
privatperson exempelvis tandläkare, kiropraktor. Vad som gäller revisionsbyråer och 
deras tjänster, kan det här mycket väl handla om en blandning av B2B och B2C eftersom 
en revisionsbyrå är ett kunskapsföretag som erbjuder ett annat företag sina tjänster 
samtidigt som en revisionsbyrå kan välja att betrakta kunden, alltså företaget, som en 
konsument av deras tjänster.58  
 
3.6 Kunskapsföretag 
Ett typiskt kunskapsföretag utmärks av att det ägnar sig åt kvalificerad problemlösning 
och produktionen är inte standardiserad som i till exempel ett tillverkningsföretag. Likaså 
är kunskapen mer knuten till de individer som arbetar inom företaget än organisationen 
och utrustningen. Det gör att det blir viktigt för företagen att utveckla en organisation 
som är attraktiv för medarbetarna för att de i sin tur ska göra ett bra arbete gentemot 
kunden. Problemet för ett kunskapsföretag handlar ytterst om att skapa ett förtroende för 
företagets förmåga att lösa de problem som de ställs inför.59 Det är viktigt att 
revisionsbyråerna uppmuntrar sina anställda att vara medvetna om kunders behov för att 
på så sätt uppnå nöjda och lojala kunder. Med fokus på kunden, blir kunden en viktig 
medproducent i processen att skapa värde.60 I vår studie betraktar vi revisionsbyråer som 
kunskapsföretag, eftersom vi ser revisorer som individer med kunskap och som utför 
tjänster bestående av problemlösning just med hjälp av sin kunskap. Precis som vi tagit 
upp ovan blir resultatet av varje revisionsuppdrag högst individuellt och beror till en viss 
del på kundens tillmötesgående och öppenhet gentemot revisorn.  
 
Marknadsföring för kunskapsföretag handlar om att etablera, upprätthålla och intensifiera 
relationer med kunder och även andra parter, så att de olika parternas målsättning 
uppfylls och vinst uppnås. Det kan uppnås genom ömsesidigt utbyte och uppfyllande av 

                                                 
57 Arnerup-Cooper, Birgitta och Bo Edvardsson. Tjänstemarknadsföring i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur, 1998, 32. 
58 Gummesson, Evert. Many-to-Many Marketing. Malmö: Liber Ekonomi, 2004, 45. 
59 Axelsson och Agndal, Professionell marknadsföring, 530-535. 
60 Mele, Christina, “The synergic relationship between TQM and marketing in creating customer value.” 
Managing Service Quality, 17 (2007): 251-252. 
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löften.61 För att uppnå framgångsrika relationer med sina kunder krävs det att kunna 
skapa värde och kvalitet genom de olika typer av tjänster som erbjuds.62 För 
revisionsbyråer krävs det att deras tjänster utförs av kompetent personal med god kvalité 
samt att ett ökat kundvärde uppstår. För att få fram om revisorn presterar ett arbete 
innehållande tjänster med önskad kvalitet samt skapar kundvärde tänker vi studera om 
företagsledarna genomfört någon utvärdering av deras revisor och dennes sätt att arbeta 
på.  
 
Marknadsföringens grundläggande ide är att utgå från kundernas behov och önskemål. 
Evert Gummesson argumenterar om att marknadsföringsmixen avser 
massmarknadsföring och standardiserade varor och detta inte förefaller sig vara effektivt 
när tjänster ska marknadsföras. Istället bör företagen använda sig av 
relationsmarknadsföring.63  
 
3.7 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring tar sin grund i att försöka utveckla kundrelationerna genom att 
skapa mervärde för kunderna. Detta kan ske på flera olika sätt, men fokus ligger på att 
etablera stabila relationer samt ta hand om dessa så att dessa förblir lönsamma för bägge 
parterna. I detta resonemang gäller det att skapa och behålla relationerna på lång sikt för 
att få en gynnsam utveckling i de tjänstproducerande företagen.64 För revisionsbyråer 
anser vi att relationer har en betydande och viktig roll vid marknadsföring av deras 
tjänster på grund av begränsningen som revisionsbyråer omfattas av gentemot FAR SRS. 
Vi förmodar därför att relationer ger upphov till att inte bara behålla nuvarande kunder 
utan även skapar tillgång till fler nya kunder. Grönroos menar att relationen mellan den 
som utför tjänsten, revisorn, och kunden är en nyckelfaktor för en framgångsrik 
marknadsföring.65  
 
En viktig och grundläggande tanke bakom relationsmarknadsföringen är frågan om 
kvalitet. Med detta menas att kunder som revisionsbyrån skapar långsiktiga relationer 
med skall erhålla tjänster utförda med hög kvalitet per tjänst och jämn kvalitet över tiden. 
På detta sätt leder företagets agerande till att mer nöjda kunder fås och en stabil och 
långsiktig relation etableras med dem.66 Kvalitetstänkandet och utförandet är av central 
betydelse för revisorerna, då revisorer utför tjänster som måste skötas noggrant och följas 
upp för att minska riskerna för fel. Revisorernas fel kan drabba företagen hårt i form av 
stora ekonomiska konsekvenser. Företagen kan i sin följd stämma revisorer för att de har 
åstadkommit en förmögenhetsskada för företaget genom sin oaktsamhet eller slarv. På 
senare tid har antalet stämningar mot revisorer ökat markant och FAR SRS vill se att en 

                                                 
61 Storbacka, Strandvik och Grönroos, ”Managing Customer Relationships for profit: The Dynamics of 
Relationship Quality,” 35-36. 
62 Ibid. 
63 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 321-324.  
64 Arnerup-Cooper och Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, 237. 
65 Bennett, Anthony R. “The five Vs – a buyer’s perspective of the marketing mix.” Marketing Intelligence 
& Planning, 15/3 (1997): 151. 
66 Arnerup-Cooper och Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, 241. 
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begränsning av revisorns skadeståndsansvar kommer till stånd.67 En revisorutredning som 
pågår i dagsläget kommer att behandla frågan om skadeståndsansvar.68 
 
För att kunna skapa mervärde för kunderna, måste tjänsteföretagen ta reda på vad 
kundernas behov är och vad kunden efterfrågar.69 Det som kan vara viktigt för revisorer i 
deras kommunikation med kunderna är att kunders förväntningar på revisionstjänster 
även stämmer överens med revisorernas mål med utförande av tjänsterna. 
Kommunikationen mellan tjänsteleverantör och konsument, i vårt fall revisor och dennes 
kund måste vara direkt och välutvecklad redan på en tidig nivå. Båda parterna ska vara 
överens om vad tjänsten kommer att omfatta, kostnaden för tjänsten och resultatet. Detta 
kan vara svårt att uppnå för en revisor då resultatet varierar från fall till fall, kostnaden 
beror på antal debiterade timmar och antalet revisionstimmar varierar stort med vilken 
typ av uppdrag och företag revisorn har hand om.  
 
3.7.1 Förväntningsgap 
Precis som vi tog upp ovan kan ett förväntningsgap finnas mellan revisorn och dennes 
kund. Förväntningsgapet innebär en skillnad i det som kunden förväntar sig att revisionen 
ska leverera och vad revisionen levererar i verkligheten. Själva gapet byggs upp utifrån 
kundernas förväntningar som inte alltid stämmer överens med verkligheten, det vill säga 
att kunderna inte alltid blir nöjda med revisionens utförande. Flera yttre faktorer kan 
påverka kvaliteten på revisionen, faktorer som inte bör belastas revisorn. Ansvaret på en 
välgenomförd revision kan inte bara ligga på revisorernas axlar, då revisionen är en 
process som har en stor yttre påverkan av kommunikationen samt samarbetet mellan 
kunderna och revisorer.70  
 
Kundernas ”felaktiga” förväntningar på revision och revisorns sätt att arbeta på, menar vi 
tar sin grund i deras okunskap. Eller rättare sagt fel kunskap baserat främst på för höga 
förhoppningar om vad revisorn ska göra och inte göra i sitt arbete. En studie om 
förväntningsgapet tar upp att kunskap om själva revisionen är en viktig faktor när det 
gäller att minska förväntningsgapet.71 Det vill säga att företag med större kunskap om 
revision tenderar att lägga mindre ansvar på revisorn, vilket i sin tur resulterar i att 
förväntningsgapet minskar. Företag med mindre kunskap om revision tenderar istället att 
axla revisorn med större ansvar och därmed förväntar sig för mycket av revisorn. Detta 
ger upphov till att ett större förväntningsgap skapas.  
 
En annan studie tar upp vikten av att möta kundens förväntningar och för 
revisionsbyråerna att fördela resurser på ett effektivt sätt för att möta förväntningar och 
skapa nöjda kunder.72 Förväntningsgapet mellan revisorn och dennes kund beror på hur 

                                                 
67 Engerstedt, Urban, ”Precisera revisorns ansvar!” Balans, 3 (2007): 31-32.   
68 Kommittédirektiv, Dir.2006:96, https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet - 2007-11-12 
69 Ismail, Haron, Daing och Salmi, “Service quality, client satisfaction and loyalty towards audit firms,” 
752.   
70 Koh och Woo, “The expectation gap in auditing,” 147-148. 
71 Ibid. 
72Ismail, Haron, Daing och Salmi, “Service quality, client satisfaction and loyalty towards audit firms,” 
742.   
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väl kundens förväntningar på tjänsten har stämt överens med tjänstens utförande. Om 
kundens förväntningar motsvaras av tjänster som erhålls av den revisor som företaget 
valt, leder detta till att kunden blir nöjd. Om kunden är nöjd med sin revisor, kan detta i 
sin tur innebära att kunden kommer att vara lojal mot revisorn och behålla honom under 
många år i framtiden. Vi kommer att behandla förväntningsgapet i vår studie genom att 
söka svar på vilka förväntningar som företagsledarna har haft på revision samt hur dessa 
har stämt överens med verkligheten. Vi söker även svar på om företagen är nöjda med 
sina revisorer och tenderar att vara lojala mot dem. Men vad innebär kundlojalitet och 
vilken betydelse har det för revisorer?  
 
3.7.2 Kundlojalitet 
Kundlojalitet är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. Vi väljer definitionen 
som förklarar kundlojalitet enligt följande:  
”Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt 
som man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att 
det sker situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att 
driva fram ett produktbyte.”73 
 
Kundlojalitet är särskilt viktigt för olika slags tjänster eftersom en utförd tjänst inte är 
som en köpt vara, det vill säga likadan oavsett vilken du köper. Genom att tjänsterna är 
säregna och icke påtagliga, brukar kundupplevelsen variera stort för vad som gäller 
tjänster. Att kunden är lojal, innebär att kunden köper samma tjänst, anlitar samma 
hantverkare eller samma företag till att utföra tjänsten.  
 
Vad innebär kundlojalitet för revisorer? Vi anser att kundlojalitet är viktigt för revisorer 
och deras form av bransch, där konsult- och rådgivarrollen baseras på långsiktiga, stabila 
kundrelationer som kan ta flera år att etablera. Revisorn bör utföra sina tjänster på ett 
noggrant sätt för att åstadkomma kvalitet i sitt arbete samt skapa förtroende som bidrar 
till att öka kundlojaliteten i revisorns kundstock och skapa fler trogna kunder. Genom att 
göra sina kunder nöjda skapar en revisor samtidigt ett förtroende för sitt företags tjänster. 
En nöjd kund är mycket viktigt för att kunna få en lojal kund, studier har visat att nöjda 
kunder tenderar att behålla sin revisor under många år.74  
 
Kundnöjdhet och kundlojalitet anses vara i ett beroendeförhållande av varandra och det är 
svårt att fastställa om det är så att kundnöjdhet ger upphov till kundlojalitet eller om det 
förhåller sig tvärtom.75 Det finns inte idag en klar förklaring till vad som gäller, men helt 
klart är att nöjda kunder förblir lojala och lojala kunder visar tecken på nöjdhet. Mary 
Ann Hocutt diskuterar i en artikel att sambandet mellan lojalitet och om kunden är nöjd 
är starkt. Ju nöjdare kunden är desto mer lojal blir den.76  
 
                                                 
73 Söderlund Magnus. Den lojala kunden. Malmö: Liber Ekonomi, 2001, 30. 
74 Ismail, Haron, Daing och Salmi, “Service quality, client satisfaction and loyalty towards audit firms,” 
750.   
75 Söderlund, Den lojala kunden,  66. 
76 Hocutt, Mary Ann. “Relationship dissolution model: antecedents of relationship commitment and the 
likelihood of dissolving a relationship.” International Journal of Service Industry Management, 9 (1998): 
191. 
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Det finns två typer av kundnöjdhet, nämligen ekonomisk kundnöjdhet samt social 
kundnöjdhet. Ekonomisk kundnöjdhet handlar om olika ekonomiska fördelar som kunden 
bedömer sig ha hos en viss leverantör. Andra psykologiska samt sociala fördelar med en 
viss leverantör hamnar inom den sociala kundnöjdheten.77 Företagen som anlitar en viss 
revisor, kan erhålla bägge typer av kundnöjdhet. Ekonomiska fördelar finns i form att det 
kostar att byta revisor, då den nya revisorn måste sätta sig in i företagets verksamhet och 
viss inkörnings- och uppstartskostnad uppstår. En revisor som är insatt i företagets 
verksamhet och bransch inom vilken företaget figurerar kan arbeta mer effektivt och 
snabbare än en annan revisor med ingen verksamhets- och/eller branscherfarenheter. Vi 
antar dock framförallt att företagen upplever mer av den sociala kundnöjdheten i form av 
en väletablerad samarbetspartner som en revisor kan bli, speciellt för mindre aktiebolag. 
Inte bara en revisor som granskar siffror utan en ekonomisk rådgivare som har 
företagsledningens förtroende och kan ge värdefulla ekonomiska råd som bidrar till 
företagets utveckling.  
 
Som vi nämnt tidigare, får inte revisorer och revisionsbyråer använda sig av direktreklam 
och därmed blir kundlojaliteten samt spridning av gott renommé via word of mouth, två 
viktiga marknadsföringskanaler för att skapa access till nya kunder. 
 
3.7.3 Word of mouth (WOM) 
Människor har en benägenhet att förmedla mycket av information om produkter och 
tjänster till andra via informella kanaler. Word of mouth är en informationskanal där 
information sprids från individ till individ. När informationen kommer från någon som är 
bekant, tenderar den informationen till att vara mer pålitlig och trovärdig än 
rekommendationer från mer formella kanaler. Word of mouth uppskattas påverka två 
tredjedelar av konsumtionsvaruförsäljningen.78 Därmed borde även revisionsbyråer vara 
påverkade av word of mouth, om ryktet sprider sig att den byrån är bra, den ska du anlita, 
vinner byrån mycket i informell marknadsföring som är en viktig del i revisionsbyråernas 
marknadsföring. 
 
Det finns ett flertal studier som stödjer att word of mouth är ett mycket effektivt verktyg 
för att påverka konsumenter. Dock skriver T Ennew et al. att det kan vara svårt för 
företag att kontrollera och styra WOM. Ett sätt att uppnå gott rykte och positiv WOM är 
att satsa på goda kundrelationer och god service.79 Vi anser att kundlojalitet ger upphov 
till att positivt word of mouth skapas. 
 
Icke desto mindre kan word of mouth vara ett tvådelat svärd. Solomon framför i sitt 
resonemang att negativ word of mouth får större genomslag än positiv, då konsumenter 
väger negativa kommenterar tyngre än positiva. Ett negativt rykte kan få stor effekt i 
minskad försäljning och förlorade kunder.80 Mindre revisionsbyråer torde vara mer 

                                                 
77 Söderlund, Den lojala kunden, 62. 
78 Solomon Michael R. Consumer Behavior – buying, having and being. New Jersey: Pearson Education, 
2004, 379. 
79 Ennew, Christine T., Ashish K. Banerjee och Derek Li. “Managing word of mouth communication:  
empirical evidence from India.” International Journal of Bank Marketing, 18/2 (2000): 76, 82.  
80 Solomon, Consumer Behavior – buying, having and being, 381-382. 
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känsliga för yttre påverkan såsom negativ publicitet än större revisionsbyråer som är 
etablerade över hela landet och lättare kan slå ifrån sig publicitet än byråer som verkar 
inom en begränsad marknad. Vi ämnar i vår studie att förstå hur företagsledarna påverkas 
av negativ och positiv word of mouth. En annan faktor som precis som word of mouth 
fått större genomslag idag i samband med relationsmarknadsföringens framväxt är 
betydelsen av nätverk.  
 
3.8 Nätverk  
Enligt Evert Gummesson utgör relationer grunden för all marknadsföring, han menar att 
hela samhället är ett nätverk av relationer.81 Definitionen av nätverk lyder så här: 
”nätverk är grupper av två eller fler sammankopplade relationer”. Här läggs vikten på 
aktiviteter och andra utbytesrelationer som ger upphov till skapandet av ett nätverk. Inga 
gränser finns så länge relationerna är kopplade med varandra.82 Revisorernas nätverk 
består dels av intresseorganisationer som FAR SRS och Revisorsnämnden, dels av 
samarbetspartners som banker, skatteverket, högskolorna och universitet samt kunderna.  
 
FAR SRS är en intresseorganisation för revisorerna och tar fram riktlinjer i form av som 
vi redan nämnt, FAR SRS yrkesetiska regler. Revisornämnden är en myndighet som står 
bakom olika regler och föreskrifter som revisorerna måste följa enligt svensk lag. Alla 
dessa lagar och regler påverkar revisorers sätt att arbeta på och förhållandet mellan 
revisorer och deras kunder. Genom bankerna når revisionsbyråerna ut till kunderna, då 
bankernas rekommendationer avseende revisorer kan väga in vid företagsledarens beslut 
om valet av revisorn. Det kan gälla speciellt när företag är nystartat och är i behov av mer 
hjälp samt fler råd av banken, innan verksamheten blir väletablerad. Kunderna är dock en 
viktig del i nätverk för revisorer, då dessa via word of mouth och personliga kontakter, 
ger revisorer tillgång till sina respektive nätverk med konsumenter, leverantörer, 
kreditgivare och andra näringsverksamhetsutövare. Detta resulterar i fler tillfällen att 
skapa nya kundkontakter för revisorer.  
 
Maria Holmlund och Jan-Åke Törnroos betonar i en artikel att relationer och nätverk är 
nära sammankopplade. Det är individer/aktörer som skapar olika typer av aktiviteter i 
växelverkan med varandra. De skapar också en marknadsföringsmodell med tre lager av 
nätverk.83  
 
Det första lagret är ”production layer”, består av identifierbara förenade företag, med en 
värdekedja som bildar en produktion. Hör samman med företag som producerar varor.  
Lager två är ”resource layer”, där resursaktörer förser företag med de resurser som de kan 
ha svårt att finna själva, till exempel investeringar och kunnande såsom konsulter och 
banker. Det tredje nätverkslagret är ”social layer”. Det består av aktörer på en individuell 
nivå och hur de interagerar med varandra. Individer och grupper är viktiga bärare av 

                                                 
81 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 22-23. 
82 Axelsson och Agndal, Proffessionell marknadsföring, 323. 
83 Holmlund, Maria och Jan-Åke Törnroos. “What are relationships in business networks?” Management 
Decision, 35/4 (1997): 304-309. 
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kunskap och de är representanter för sina företag och fattar viktiga beslut. 
Kommunikation är det som binder samman alla delar i en relation, nätverk.84  
 
Vi anser att själva revisionskontrollen som genomförs av revisorn, ingår i ”production 
layer” som omfattar produktion av själva grundprodukten. Revisionstjänster har bildats i 
samråd med FAR SRS och efter restriktioner från Revisorsnämnden samt svensk 
lagstiftning. Alla dessa intressenter påverkar hur revisionstjänsterna ska se ut och kan 
därför ses som element i en värdekedja som producerar fram en viss reglerad referensram 
för hur en revisionstjänst ska se ut. En revisionsbyrå är en resursaktör som agerar i 
”resource layer,” eftersom revisorerna kan med sin kunskap bidra med rådgivning och 
utveckla företagens okunskap på aktuella områden. Vi anser även att själva integrationen, 
det vill säga relationen mellan revisorn och dennes kund, själva företaget är viktigt för ett 
fortsatt samarbete mellan parterna. Ett bra samarbete skapar bättre förutsättningar för 
utvecklingen och expanderingen av nätverk. Integrationen mellan revisorn och företaget 
som ingår i ”social layer” presenteras av de personliga kontakter, telefonsamtal, 
företagsbesök som sker mellan den enskilde revisorn och företagsledaren och 
uppkommer under uppdragets utförande.  
 
Enligt Ekonomirådets rapport tenderar företag att flytta till dynamiska, lokala miljöer 
med specialiserad kompetens, kräsna köpare och hög ekonomisk aktivitet i näraliggande 
och kompletterande branscher – kluster. Det bygger på att företag inom olika branscher 
för att stärka sin konkurrenskraft är beroende av en lokal miljö med starka och ofta 
informella länkar mellan utbildning, utveckling, specialiserad arbetskraft, krävande 
kunder och sporrande konkurrenter.85 De stora revisionsbyråerna bildar kluster, där den 
enskilde revisorn via detta, får närhet och tillgång till den information han/hon behöver. 
Den enskilde revisorn kan få lättare tillgång till ett nätverk genom att arbeta i team, vilket 
ofta praktiseras i de stora revisionsbyråerna. Gamla studiekontakter etc. kan ge möjlighet 
till affärskontakter idag. En revisors nätverk ger upphov till relationer och kontakter. 
Nätverket skapar även möjligheter för att utnyttja dessa relationer. På det sättet 
underlättar nätverket revisorns arbete. Kommunikationen måste dock användas för att 
nätverket ska fungera och för att de olika nätverkslagren ska kunna bidra till önskad 
utveckling hos revisionsbyråer och dess kunder. 
 
3.8.1 Personkemi och personliga kontakter  
Vi anser här att nätverk ger upphov till andra faktorer som tidseffektivitet, 
uppdragsengagemang, personliga kontakter och personkemi. 
 
Med tidseffektivitet i uppdragen menar vi att revisionsuppdrag ska utföras på avsatt tid, 
det vill säga överenskommen tid mellan klienten och uppdragstagaren. Det är svårt att 
beräkna den exakta tidsåtgången för revisorer, men det får inte bli en chock för kunden 
när arbetet är slutfört. Vi tycker att kunden ska kunna följa arbetet och ha bra koll på vad 
kostnaden ungefär blir. Därför kommer vi att studera om tidseffektivitet är något som 
prioriteras av företagen när dem anlitar revisorer. Tidigare studier visar att det är viktigt 
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85 Söderström, H. T. (red) kluster.se Sverige i den nya ekonomiska geografin. Stockholm: SNS Förlag, 
Ekonomirådets rapport, 2001, 11. 
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för en revisionsbyrås kunder att de upplever sig att få valuta för sina pengar, annars är 
risken stor för ett revisorsbyte.86  
 
För att skapa och underhålla en relation mellan revisorn och dennes kund krävs både tid, 
energi och pengar. Ju mer revisorn engagerar sig i arbetet för kunden, desto mer knyter 
revisorn kunden till sig. Ju mer revisorn visar viljan att engagera sig i uppdraget, desto 
bättre måste det kännas för kunden att hans uppdrag tas på fullt allvar och utförs med 
kvalitet. Genom att tillbringa mer engagemang i arbetet, skapar revisorn incitament för ett 
ökat kundvärde i form av att förtroende utökas till revisorn och denne blir omtyckt av 
kunden.87 Att kunden fattar tycke för en revisor, kan skapa lojalitet hos kunden som är en 
förutsättning för ett varaktigt och stabilt samarbete med ovannämnda revisor. Revisorers 
engagemang i hans/hennes uppdrag torde därför ha en stor betydelse vid företagets val av 
revisorer. 
 
Enligt Hussey som har skrivit om en undersökning som genomfördes i Storbritannien, var 
personkemi den högst önskvärda egenskapen som en revisor skulle ha enligt de flesta av 
före detta VD och ekonomiansvariga som blev tillfrågade. Personkemi var alltså en faktor 
som vägde tungt vid valet av revisionsbyrå och tillsättningen av revisor både när det 
gällde publika som privata aktiebolag enligt denna studie. Studiens resultat visar också att 
valet av revisorn grundades mest på VDns och styrelsemedlemmens rekommendationer, 
tätt följt av rekommendationer av den nuvarande respektive den föregående 
företagsledaren. Rekommendationer som gavs av personerna med betydande ställning 
inom företaget eller via personliga kontakter av andra slag, ansågs vara mest betydande 
för tillsättningen av revisorn i bolagen.88 
 
Personliga kontakter är en annan faktor som kan ha en betydande påverkan vid företagets 
val av revisor. Vi ansåg själva tidigt i studien att personliga kontakter är något som 
används flitigt av de mindre företagsledarna vid deras beslut om valet av revisorn. Det 
ska bli intressant att se om det vi trodde utifrån vår förförståelse, visar sig stämma 
överens med verkligheten. Frågan är vilken betydelse som personliga kontakter samt 
nätverk har vid företagsledarnas beslut vid valet av revisor. 
 
Vi anser även att personkemin är en viktig faktor som påverkar företagens val av 
revisorer. Revisors uppdrag går mycket ut på personlig kontakt med kunden och då är det 
viktigt att personkemin stämmer för att uppnå ett bra och givande samarbete mellan båda 
parter. Speciellt när det gäller mindre företag tror vi att personkemin är en faktor som 
väger tungt vid företagets val av revisor. Detta eftersom ett mindre företag kan ha ett 
större behov av förtroende och sociala kontakter som skapas med hjälp av personkemin, 
att kunna komma bra överens, ha tid för varandra och förstå varandra utan större 
ansträngning. När det gäller stora företag med flera lager av hierarkier, kan detta innebära 
att personkemin är mindre viktigt, eftersom allting sköts väldigt formellt och avskilt. 

                                                 
86 Beattie och Fearnley, “Auditor changes and tendering, UK interview evidence,” 95. 
87 Hocutt, “Relationship dissolution model: antecedents of relationship commitment and the likelihood of 
dissolving a relationship,” 192. 
88 Hussey, Roger. “The Familiarity Threat and Auditor Independence.” Corporate Governance: An 
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Personkemin kan vara en faktor som påverkar företagets val, men kan mycket väl tonas 
ner till förmån av andra faktorer som exempel pris, renommé och andra faktorer. Vi avser 
att studera i vår studie om det är så att personkemin har någon större påverkan för de 
mindre företagens ledare vid deras beslut om val av revisionsbyrå och revisor.  
 
3.9 Sammanfattning av teorikapitlet 
Nedan har vi utvecklat vår grundmodell från början av teorikapitlet till en mer avancerad 
modell som avser olika faktorer som vi menar har en påverkan vid mindre företags val av 
revisor. Vi avser att utgå från dessa faktorer som grund när vi genomför vår studie. Efter 
studiens slut kommer vi att jämföra resultatet med vår modell och eventuellt revidera 
modellen om nya faktorer upptäcks under studiens gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Modell 3.2 Faktorer som utifrån teorin påverkar mindre företags val av revisor  
 
3.9.1 Kunskap och Kompetens 
Vi avslutar vårt teorikapitel med att se över studien och eventuellt lägga till nya teorier 
som har uppkommit under studiens samgående med verkligheten. De nya teorierna 
grundas på det som har kommit upp under studien. Flera av de intervjuade 
företagsledarna fann revisorns kompetens och kunskap som påverkande faktorer vid 
deras val av revisor. Med detta som grund avser vi att revidera vår faktormodell och 
utöka den med dessa nya faktorer.  
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Revisorns kunskap och kompetens har inte tagits upp av oss som betydande faktorer i 
modellen, helt enkelt därför att vi ansåg att dessa två saker skulle vara mer eller mindre 
likvärdiga för revisorernas kunder. Men verkligheten visade sig vara annorlunda. Precis 
som vi har tagit upp tidigare i arbetet ska revisorn vara kompetent och inneha rätt 
kunskap då han utför kunskapsintensiva tjänster i sitt arbete. Men vi tog för givet att 
revisorn innehar ungefär samma form av kompetens och underförstått att revisorn kan ha 
olika mängder av kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi bedömde därmed att 
revisorns kunskap och kompetens inte var påverkande faktorer. Men eftersom en 
majoritet av de tillfrågade företagsledarna värdesatte just revisorns kompetens och 
kunskap som betydande faktorer i deras val av revisor, utökar vi teoriavsnittet med 
nedanstående teorier.  
 
Hur definierar vi kunskap? Kunskap betraktas som en funktionell resurs inom 
affärsvärlden och kan förklaras med att den representerar en sorts sanning. Sanning och 
en samling principer för hur materiella eller sociala fenomen ska hanteras så att ett visst 
resultat nås.89 För revisorerna utgör deras kunskap själva grunden i deras arbete. Det är 
genom sina kunskaper som revisorer vet hur de bör agera i olika situationer samt gå 
tillväga för att uppnå det önskade resultatet. Det finns en formell kunskap som utvinns ur 
den formella utbildningen, en grundkunskap som alla i ett kunskapsföretag har. Denna 
kunskap byggs vidare genom att anställda på kunskapsföretag skaffar en stor del av sina 
meriter efter avslutad utbildning.90 Det tycker vi borde gälla även för revisorer. Alla 
revisorer har samma utbildningskrav som en grund att stå på, eftersom det är lagstadgat 
vad som krävs för att bli godkänd respektive auktoriserad revisor. Revisorsnämnden är 
den tillsatta myndigheten som reglerar och har hand om examinationen av revisorer.91 
 
Vi ser på revisorer som kunskapsarbetare och revisionsbyråer som kunskapsföretag. 
Många kunskapsarbetare är mindre beroende av den formella utbildningen utan är mer 
beroende av arbets- respektive livserfarenhet samt andra individuella kunskaper.92 Hur 
mycket kunskap som individerna har samlat på sig utöver den gemensamma grunden, 
beror på individen själv. Det är just dessa merkunskaper som skiljer revisorerna åt. 
Insamling av kunskap och utökning av individens kunskapskapital, sker både genom 
praktisk arbetslivserfarenhet samt personligt intresse för arbetsrelaterade kunskaper. Här 
anser vi att mer erfarna revisorer kan erbjuda flera rationella lösningar på problem på 
grund av deras utökade kunskaper samt erfarenhet inom revisionsbranschen än vad de 
mindre erfarna revisorer kan erbjuda. Mindre erfarna revisorer kommer sannolikt att följa 
vad de lärt sig i utbildningen, då de ännu inte utvecklat någon form av självständig 
omdömesförmåga som väger in både teoretiska aspekter samt hur verkligheten ser ut.93  
 
En viktig del i en revisionsbyråns kompetens är den individburna kunskapen som olika 
individer för med sig in i företaget. Den kunskapen försvinner även samtidigt som olika 
individer lämnar företaget. För att ha så relevant kunskap som möjligt inom 

                                                 
89 Alvesson, Mats. Kunskapsarbete och kunskapsföretag. Malmö: Liber Ekonomi, 2004, 45. 
90 Ibid., 60. 
91 http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html - 2007-12-19 
92 Alvesson, Mats. Kunskapsarbete och kunskapsföretag. Malmö: Liber Ekonomi, 2004, 60. 
93 Ibid., 66. 
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revisionsbyrån är det viktigt att den satsar på att dra till sig de individer som tillför den 
viktiga kunskapen.94   
 
Eftersom revisorerna har olika nivåer på sin kunskap, så förstår vi varför företagen anser 
denna faktor ha en betydelse vid valet av revisorn. Företagen vill självklart få valuta för 
sina pengar och vill ha den bästa revisorn. Företagen önskar därför få den revisorn som är 
mest erfaren och kan tillämpa sina kunskaper i större omfattning än sina kollegor. Detta 
kommer att tillföra företaget ett mervärde av själva tjänsten och utförandet av revisorns 
uppdrag. Men vad spelar kompetensen för roll i samband med kunskap?  
 
Kompetens definieras som den samlade effekten av förmågan samt viljan att klara av en 
uppgift eller ett uppdrag.95 Förmågan består av kunskap, erfarenhet, gott omdöme, 
färdigheter samt kontakter för att kunna utföra en viss uppgift. Viljan däremot består utav 
individens självförtroende, motivation samt engagemang.96 Om vi resonerar enligt 
ovanstående definition, inser vi att kunskap ingår i begreppet kompetens och är endast en 
del utav det. Vi väljer att se det som att kunskap är en grund för att revisorer ska kunna 
göra sitt jobb, medan kompetens ingår i själva sättet som revisorn utför sitt arbete på. 
Företagsledarna som vi har intervjuat, anser att revisorn som de väljer att anlita, ska ha 
den rätta kompetensen för uppdraget. Eftersom revisionstjänster är kunskapsintensiva 
men samtidigt väldigt individuella tjänster, borde revisorns kompetens vara avgörande 
för utfallet av tjänstens kvalitet.  
 
För att åstadkomma att revisorer ska vara kompetenta för uppdragen, krävs det även 
engagemang från deras arbetsgivare, det vill säga revisionsbyråer. Dessa kunskapsföretag 
måste satsa på att utveckla kompetensen hos sina anställda för att fortsätta skapa ett 
mervärde på tjänsterna och behålla nöjda kunder. Kompetensutveckling borde vara 
likställt med medarbetarnas behov och målet för kunskapsföretagen är att finna samt 
tillfredsställa dessa behov hos sina medarbetare.97 Olika individer motiveras av olika 
saker och för att uppnå en god kompetensutveckling behöver individen känna en 
meningsfullhet, kunna påverka och kontrollera och få ett erkännande. Om 
revisionsbyråerna investerar i kompetensutveckling blir revisorerna mer 
konkurrenskraftiga på marknaden.98 Det gäller att kunskapsföretagen förstår vilka 
behoven är, dels för att behålla nyckelpersonal samt för att locka till sig nya medarbetare 
och kunna växa i branschen. Det betyder att kunskapsföretagen måste gå ett steg längre 
och låta hela organisationen, arbetsklimatet samt företagskulturen påverkas och styras av 
en ständig kompetensutveckling för att uppnå framgång ute hos kunderna.99 
 

                                                 
94 Axelsson, Björn. Kompetens för konkurrenskraft. Stockholm: SNS Förlag, 1996, 25. 
95 Ahrnell, Britt-Marie och Monica Nicou. Kunskapsföretagets marknadsföring – att utveckla förtroende, 
relationer och kompetens. Malmö: Liber-Hermods AB, 1989, 124. 
96 Ibid.  
97 Ibid., 125. 
98 Axelsson, Kompetens för konkurrenskraft, 277-278. 
99 Ahrnell och Nicou, Kunskapsföretagets marknadsföring, 126. 
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4. PRAKTISK METOD 
I det här kapitlet skriver vi om våra val av praktiska utgångspunkter samt en beskrivning 
av tillvägagångssättet för genomförandet av själva studien ges. Vi börjar med att 
redogöra för valet av praktisk metod. 
  
4.1 Val av praktisk metod 
Som praktisk metod har vi valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer eftersom vårt 
syfte är att öka förståelsen. Det finns flera typer av kvalitativa intervjuer och vi har valt 
att genomföra så kallade semi-strukturerade intervjuer som innebär att vi arbetar utifrån 
en intervjumanual som konstrueras innan intervjuerna. Intervjumanualen innehåller 
frågor som behandlar olika, relevanta för oss och vår studie, områden där respondenten 
ges möjlighet att fritt uttala sig om saker. I en semi-strukturerad intervju behövs inte 
frågorna tas upp i den ordning som de är skrivna och även andra frågor kan tas upp som 
inte står skrivna.100 Detta intervjusätt valde vi eftersom vi ansåg att våra frågor inte kunde 
ge upphov till direkta och enkla svar. Vi ville skapa en diskussion där den intervjuade 
fick själv beskriva och redogöra för vad han/hon kände, upplevde och tyckte. Genom att 
vi har en odefinierbar samt väldigt individuell frågeställning kändes det naturligt att låta 
den intervjuade tala fritt i så stor mån, för att ge oss tillgång till relevant information till 
studien. Vi anser inte att vi hade fått bättre access i studien genom att ha helt 
strukturerade intervjuer eftersom vi menar att svarsbegränsningen inte skulle ge oss lika 
mycket. För att genomföra helt ostrukturerade intervjuer fann vi hinder i form av att vi 
insåg att sådana intervjuer skulle vara svåra att genomföra eftersom vi studerar olika 
faktorer och dessa hade då riskerats att inte alls komma upp under intervjun. Så därför 
valde vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer för att dessa ger enligt vår mening 
den bästa accessen till insamlingen av data i vår studie.  
 
4.2 Kritik till val av metod 
Vilken kunskap hade vi kunnat erhålla med en kvantitativ studie istället? Vi anser att en 
kvantitativ studie inte skapar fram nya nyanser utan vi får enbart in våra egna tänkbara 
svar. Istället för att en möjlighet ska ges för att generera nya faktorer i studien, erhålls en 
rangordning av de faktorer vi i förväg valt ut och om de är viktiga eller mindre viktiga. 
Ingen förståelse skapas för varför just dessa faktorer är viktiga och ingen möjlighet till att 
låta andra faktorer framkomma än de som vi valt.101 Därför anser vi att en kvantitativ 
studie skulle göra det svårare för oss att frigöra oss från våra förutfattade meningar. Det 
hade förmodligen styrt studien mer än vad vi styr nu. Vi hoppas därför genom att 
använda oss av en kvalitativ studie skapa en fullödigare analys. Vi kommer nu att gå 
vidare med att redogöra för accessen till insamlingen av data. 
 
4.3 Access  
Access handlar om hur forskaren ska få tillgång till den information som denne avser att 
samla in.102 Vi anser att begreppet access även innefattar forskarnas egna förväntningar 

                                                 
100 Bryman, Alan och Emma Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. B. Nilsson övers. Malmö: Liber 
AB, 2003, 363. 
101 Ibid., 322-323. 
102 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 135. 
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på accessen, det vill säga förväntningar på tillträdet till information samt data, vilken 
information som kan fås samt i vilken utsträckning det sker. Våra förväntningar på access 
till data har varit att vi ska få svar på våra frågor under intervjun, frågor som ingick i 
intervjumanualen och baserades utifrån teorimaterialet.  
 
Då intervjuerna har hållits med företagens VDn och samtalen har handlat om företagets 
ekonomi och revisor, granskning samt bokslutsarbetet kan sägas att frågorna gällande 
detta kan anses vara känsliga. Men vi har utarbetat våra frågor fullt medvetna om hur 
känsliga ämnen kan påverka accessen och har därför valt att strukturera frågorna så att de 
inte ska uppfattas som känsliga av den intervjuade personen. Frågorna behandlar allmänt 
vad företagsledare tycker om sina revisorer och vi går inte in på detalj vad som gäller 
siffror för till exempel revisionsarvoden eller företagets omsättning. Dessutom garanterar 
vi full anonymitet i uppsatsen vad som gäller företagets namn samt verksamhetsort. 
Enligt detta förfarande anser vi att vi har tagit hänsyn och menar inte att våra frågor 
kommer att uppfattas som känsliga av respondenterna.  
 
Våra förväntningar på accessen menar vi har infriats, eftersom vi har fått svar på samtliga 
av våra frågor. Vissa av frågorna besvarades dock med en viss tvekan men det tror vi har 
berott på att några av frågorna har varit svåra att definiera. Svåra att svara rakt och enkelt 
på, vilket har bekräftats av några av våra respondenter. I övrigt känns det så här i 
efterhand att vi genomfört intervjuerna på ett för oss tillfredsställande sätt eftersom vi 
menar att vi har erhållit relevant och nyttig information för vår studie. 
 
4.4 Praktisk modell 
Vi vill med denna modell visa en överblick i hur vi rent praktiskt gick tillväga vid 
insamlingen av data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 4.1 En översikt över studiens praktiska tillvägagångssätt 
 
Vi utgick från teorikapitlet och modellens olika faktorer när vi skapade intervjufrågor i en 
så kallad intervjumanual.103 Efter det genomfördes ett urval och bestämdes vilka personer 
som skulle intervjuas. Intervjuerna genomfördes och resultaten transkriberades. Utifrån 
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transkriberingen skapas empirin, som sedan analyseras och dras slutsatser kring. Vi 
kommer att fortsätta med att redogöra för skapandet av intervjumanualen. 
 
4.5 Skapande av intervjumanual 
En intervjuguide eller som vi väljer att kalla den intervjumanual, används både vid 
ostrukturerade samt semi-strukturerade intervjuer. Vid semi- strukturerade intervjuer 
består intervjumanualen av en något strukturerad lista över vilka frågeställningar som ska 
beröras under själva intervjun.104 Denna lista ger oss en flexibilitet i den ordning som vi 
kan välja att ta upp frågorna och låta den intervjuade personen styra själva intervjun i 
större omfattning. Detta eftersom vi då ger en möjlighet för nya faktorer att komma fram 
när vi väljer att inte styra den intervjuade personen i någon betydande utsträckning. Vår 
intervjumanual inleds med några allmänna inledande frågor gällande grundfakta om 
företaget i fråga. Detta för att skapa en bakgrund om företaget samt låta den intervjuade 
personen vänja sig vid intervjufrågorna, innan vi går in vidare på våra ämnesfrågor.  
 
Våra ämnesfrågor börjar med frågan om hur företagsledaren gick tillväga när revisorn 
valdes ut och tillsattes. Här är vi främst intresserade av hur de intervjuade företagsledarna 
gick tillväga, rent praktiskt vid valet och vilka faktorer som spelade in vid deras beslut. 
Det är vår huvudfråga och svaren på denna ska leda oss till skapande av ett svar på vår 
problemformulering. Vi ber även respondenten därefter precisera vad som hade störst 
betydelse respektive minst betydelse vid valet av revisorn. Detta görs i syfte att fler 
faktorer ska komma upp till ytan och respondenten ska tänka efter fler faktorer och inte 
bara uppge den viktigaste. Vi fortsätter med att följa upp den frågan med olika följdfrågor 
som specifikt tar upp de olika faktorerna från vår utökade faktorsmodell från 
teoriavsnittet.  
 
Syftet med intervjumanualen var att ha ett stöd under intervjuerna. Vi ville skapa en 
öppen dialog med företagsledarna där de besvarar våra intervjufrågor på ett öppet sätt och 
talar fritt. Vi hoppades lyssna mer än prata och ställa följdfrågor i den mån som det 
behövs för att få de svar som tillför vår studie ett mervärde. 
 
4.6 Urval av respondenter 
Vårt urval i studien har bestått av ett bekvämlighetsurval. Vi har valt att genomföra ett 
bekvämlighetsurval därför att vi ansåg detta val vara det enda tillvägagångssättet för oss 
och vår studie. Detta eftersom vi skulle kontakta högt uppsatta personer i företagen som 
exempelvis VDn och ansåg därför kunna möjliggöra det endast genom att använda oss av 
våra nätverk. Detta för att få access till insamlingen av data. När vi sedan fick upp 
självförtroendet med antalet bokade intervjuer, valde vi att välja ut och kontakta företag 
som vi inte tidigare hade haft någon form av access till. Detta val skedde också ur 
bekvämlighetssynpunkt då vi valde företag som fanns i vår närhet och utifrån vissa i 
förväg bestämda kriterier.   
 
Ett bekvämlighetsurval är en ganska vanlig och praktisk metod som används för att få ett 
strategiskt urval. Detta betyder i sin tur att forskaren tar vad han råkar finna, han söker 
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saker i sin närhet och gör det bekvämt för sig. Forskaren påverkar sin studie genom att 
använda sig av undersökningsobjekt som han själv anser passar in i studien.105 Detta gör 
att vissa individer med specifika egenskaper kan väljas ut och inte kan representera andra 
individer. Detta anses vara en nackdel med ett bekvämlighetsurval då studien inte kan 
generaliseras på andra företag än i vårt fall och inte vara representativt för en hel 
population. Vi anser dock inte att det är en nackdel för oss då vi i studien strävar efter att 
tolka och förstå faktorer som har påverkan vid mindre företags val av revisor. Vi är inte 
ute efter att redogöra för hela företagsvärlden och tillämpa vår studie i stor utsträckning.  
 
Bekvämlighetsurvalet resulterade i access till fyra företag i Jönköpings län och till fyra 
företag inom Umeås län. Detta valdes medvetet av oss, då vi ville dela upp vårt 
intervjuantal som bestod av åtta företag och göra intervjuer både via telefon samt face to 
face. Vårt beslut om att göra intervjuer med just åtta företag baserades på att vi ville 
samla in så mycket material som möjligt i förhållande till vår studies begränsning. Åtta 
företag ansåg vi vara rimligt i förhållande till arbetsinsatsen i uppsatsarbetet. Det vill säga 
vad vi själva ansåg var möjligt att klara av tidsmässigt samt ge oss tillräckligt med 
material att analysera. 
 
Jönköping valdes ut eftersom Rebecka själv kommer därifrån och hade en viss kännedom 
om intervjupersonerna i Jönköping redan innan. Kännedom som hade skapats genom en 
användning av hennes egna nätverk bestående av kontakter på hemorten samt via sina 
föräldrars nätverk. Vi gick tillväga genom att Rebecka kontaktade de personer som hon 
trodde inte skulle ha någonting emot och med stor sannolikhet skulle ställa upp på en 
intervju. Detta antagande tog sin grund i hennes personliga kontakter, genom vilka hon 
tidigare hade erhållit denna kontaktinformation om personer som skulle bli våra tänkbara 
respondenter. Då samtliga fyra respondenter tackade ja till att bli intervjuade, avslutades 
vårt urval inom Jönköping län i och med att vi hade uppnått vårt mål med antalet 
intervjupersoner där. 
 
Umeå valdes ut på grund av att vi själva befinner oss i Umeå och detta gör det bekvämt 
för oss att skapa kontakt med de företag som finns i vår närhet. Själva urvalet av 
företagen i Umeå genomfördes på ett urvalsunderlag som bestämdes utifrån en 
referensram som skapades av Maxim med hjälp av databasen Affärsdata. Referensramen 
tog sin grund i att Maxim sökte efter mindre företag i databasen med tyngdpunkten på 
antalet anställda främst. Utgångspunkterna var att det skulle vara aktiva aktiebolag, 
antalet anställda begränsades till 5 – 40 anställda och att företagen främst inte var 
nystartade utan funnits verksamma minst ett par år. Företagens ägarförhållanden stod i 
fokus då vi ville studera företagen genom att intervjua VDn som även satt med i 
företagets styrelse och med stor sannolikhet kunde påverka företagens val av revisor. 
Därför plockades alla företag med externa VD bort från urvalsunderlaget utifrån den 
information som fanns tillgänglig i databasen. Antalet sökträffar hamnade runt 200, av 
dessa valdes 22 företag ut som skulle bli kontaktade. Själva valet genomfördes relativt 
slumpmässigt genom att Maxim valde ut 22 stycken företag genom att gå igenom 
samtliga 200 träffarna. Företagen valdes utifrån våra utgångspunkter ovan och själva 
antalet gjordes med tanke om att säkert kunna få tillgång till fyra företagsledare att 
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intervjua. Vi antog vidare att åtminstone fyra av 22 företag borde ha tid och möjlighet 
samt intresse att ställa upp på intervju. Maxim kontaktade 17 företag i följd och fick 
positiv respons från fyra företag. Då vi erhöll fyra respondenter efter att ha varit i kontakt 
med 17 företag och målet med antalet intervjupersoner var uppfyllt, valde vi att inte 
kontakta de fem sista företagen i vårt kontakturvalsunderlag på 22 företag. 
 
4.7 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes både via telefon och ansikte mot ansikte. Vad som gäller 
intervjuerna i Jönköpings län, genomfördes de via telefon på grund av praktiska hinder. 
Avståndet till Jönköping och den kostnad det skulle bli för oss i tid och pengar avgjorde 
till telefonintervjuns fördel. Telefonintervjun har även fördelen att respondenten inte 
påverkas av till exempel ålder och kön hos intervjuaren. Den distans som telefonintervjun 
innebär minskar risken att respondenten påverkas av intervjuarens yttre attribut.106 Dock i 
vårt fall känner Rebecka respondenterna i södra Sverige sedan tidigare, vilket gör att trots 
telefonintervjun påverkas de indirekt av ålder och kön. Emellertid så blir respondenten 
mer frispråkig då den personliga kontakten medför ett större förtroende och det torde 
medföra bättre information från intervjun. Detta ser vi som positivt och bra för vår studie.  
 
Intervjuerna i Umeå valde vi att genomföra ute på de olika företagen då respondenterna 
föredrog att bli intervjuade på sina respektive arbetsplatser framför via telefon och 
eftersom vi ville få access till information, ansåg vi det vara bättre att uppfylla företagens 
önskemål. Att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte ger fördelen att respondentens 
kroppsspråk kan observeras och intervjuaren kan då reagera på till exempel tecken på 
osäkerhet.107  
 
Vi anser inte att det påverkat vår studie något nämnvärt att intervjuerna genomfördes på 
två olika sätt. Det är svårt och säga hur det skulle ha påverkat informationen om till 
exempel intervjuerna i Umeå hade genomförts via telefon och vi har inte heller 
möjligheten att genomföra dem på nytt via telefon. Vi bedömer ändå att vi i båda fallen 
fått god access till information och respondenterna har villigt svarat på våra frågor och 
därmed torde det inte ha påverkat vår studie.  
 
Vid alla intervjutillfällen var båda uppsatsförfattarna på plats för att genomföra intervjun. 
Vid telefonintervjuerna på grund av tekniska begränsningar kunde själva intervjun endast 
genomföras av en person, vilket blev Rebecka eftersom hon kände respondenterna sedan 
tidigare. Maxim var dock närvarande under hela intervjun, vilket gjorde det enklare att 
ställa eventuella följdfrågor. Vi ville vara konsekventa och ha samma intervjuare vid 
varje tillfälle för att inte påverka och störa insamlandet av information genom att vara 
olika personer som intervjuar. Alla våra intervjuer genomfördes vardagar och de flesta 
under arbetstid, dock föredrog företag A och B att bli intervjuad kvällstid eftersom de 
upplevde det lättare att ta sig tid då.  
 
Vi valde att inleda alla intervjuer med en kort presentation av oss själva och uppsatsens 
syfte, därefter var vi noga med att försäkra alla om att inga personnamn och 
                                                 
106 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 140. 
107 Ibid. 
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företagsnamn skulle komma att nämnas i uppsatsen, speciellt sedan några av 
respondenterna ställt det som krav för att ställa upp på intervjun. Vi tog även reda på om 
respondenterna godtog att vi spelade in intervjuerna, vilket ingen hade några 
invändningar emot. Inspelade intervjuer gör det lättare att bearbeta data i efterhand och 
ger möjlighet till mer detaljerad information. Nackdelen kan vara att den person som 
intervjuas upplever det obehagligt att spelas in och då blir hämmad och besvärad, vi 
finner dock att fördelarna överväger nackdelarna.108 Vi förde även vissa anteckningar 
under intervjuns gång som en säkerhetsåtgärd ifall tekniska problem skulle uppstå. Vi 
hade räknat med att varje intervju skulle ta ca 40 minuter och den totala intervjutiden 
visade sig i efterhand hamna mellan 30-50 minuter. Själva intervjuerna inleddes med 
några allmänna frågor kring företaget och vilken verksamhet som bedrivs, därefter gick 
vi igenom de frågor som vi hade uppställda i vår intervjuguide med viss flexibilitet efter 
vart samtalet med respondenten förde oss. Avslutningsvis tackade vi respondenten för att 
den tagit sig tid för intervjun.  
 
Efter själva intervjun är genomförd, ska information som framkom bearbetas och skrivas 
ut. Vi har valt att transkribera intervjuerna i sin helhet för att därefter sammanfatta dem 
till empirin, på så sätt kan vi gå tillbaka och se hur informationen kom fram, vilket ger 
oss en fullödigare analys. Transkriberingen möjliggör noggrannare analys och 
möjligheten att i efterhand studera intervjun, det är dock mycket tidskrävande och skapar 
stor mängd data.109 Transkriberingarna var klara inom en vecka efter intervjutillfället. 
Sammanfattningen av transkriberingarna bestämde vi oss för att göra gemensamt för att 
undvika en alltför ensidig tolkning.  
 
4.8 Fel vid genomförande av intervjuer 
Under studiens gång råkade vi ut för en del tekniska problem med 
inspelningsutrustningen, vilket resulterade i att en stor del av en intervju aldrig blev 
inspelad. Felet avser första telefonintervjun med Företag A. Vi gick miste om början samt 
mitten på intervjun och kunde bara transkribera slutet av själva intervjun. Vi ansåg det 
vara omöjligt att göra om intervjun, då vi inte kunde garantera att den intervjuade 
personen inte skulle ha påverkats av den redan gjorda intervjun. Om personen hade 
påverkats, kunde han ändra sig i sina svar och ge oss en annan bild av verkligheten än 
vad han hade tänkt från början. Vi bestämde oss att inte göra om intervjun och 
återskapade svaren på intervjufrågorna utifrån de anteckningar som gjordes vid 
intervjutillfället samt Rebeckas minne. Intervjun nedskrevs och till viss del 
transkriberades dagen efter den genomfördes och vi anser att detta inte har påverkat vår 
studie i någon betydande utsträckning. 
 
 
 

                                                 
108 Trost, Kvalitativa intervjuer, 53-54. 
109 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 374. 
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4.9 Intervjuöversikt 
För att ge läsaren en snabb överblick före utvärderingen av de olika intervjuerna, har vi 
valt att sammanställa de genomförda intervjuerna enligt följande: 
 

 Datum Tid Typ av 
intervju 

Intervju- 
person 

Access 

Företag A 28/11 34 min Telefon VD Tillfredställande 
Företag B 28/11 45 min Telefon VD Tillfredställande 
Företag C 5/12 45 min Telefon VD Hyfsad 
Företag D 5/12 37 min Besök VD och 

Ekonomi-
ansvarig 

Tillfredställande 

Företag E 5/12 32 min Telefon VD Lite tunna svar 
Företag F 6/12 40 min Besök VD Tillfredställande 
Företag G 7/12 50 min Besök VD Hyfsad 
Företag H 7/12 46 min Besök VD Tillfredställande 

      
 
Tabell 4.1 En översikt över genomförda intervjuer 
 
4.10 Utvärdering av intervjutillfällen  
Det är mycket som vid intervjutillfället kan påverka utfallet av intervjun och accessen till 
information. Vi upplever att vi under våra intervjuer fått en tillfredställande access till 
information. Alla våra respondenter var tillmötesgående och svarade villigt på våra 
frågor. Vi upplevde att samtliga respondenter kände sig avslappande under 
intervjutillfället och visade ingen tecken på att vara nervösa eller jäktade. Vi kände 
verkligen att de intervjuade personerna tog sig tid för oss och våra frågor.  
 
Samtliga telefonintervjuerna skedde i ett lugnt rum och inga störande bakgrundsljud 
hördes från respondenternas sida. Möjligtvis blev Intervjuperson 5 störd med en förfrågan 
av sin medarbetare på företaget, men han svarade med att det kunde vänta och vi kunde 
fortsätta med intervjun i samma takt.   
 
Intervjuperson 1, Företag A var tillmötesgående och mycket trevlig, hade förhållandevis 
kortare svar än de andra intervjupersonerna. Detta kan bero på att han visste vad han 
skulle svara, gav konkreta svar och inte svävade iväg i svaren i samma utsträckning som 
vissa andra av de intervjuade personerna gjorde. Annars skedde intervjun under en trevlig 
stämning och vi fick svar på alla frågor. 
 
Intervjuperson 2, Företag B gav en härlig respons under intervjutillfället, tog sig tid att 
fundera och kom med mycket fylliga svar samt en del andra intressanta synvinklar på 
olika saker rörande vår studie. Vi tycker att han är en av dem som bidragit mest till vår 
studie genom sitt intressanta och utvecklade resonemang. Även här fanns trevlig 
stämning under intervjun.  
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Intervjuperson 3, Företag C var mycket pratglad och svarade villigt på våra frågor. Men 
vi kände inte riktigt att vi fick samma respons av honom som av de övriga. Det kan bero 
på att de andra intervjuade personerna var mycket mer insatta än honom i ämnet eller att 
vi misslyckades med att ställa frågorna på ett tydligt sätt. Vi fick svar på alla frågor även 
här men det kändes att någonting saknades i konversationen under intervjun. 
 
Vad som gäller intervjuperson 5, Företag E tycker vi att vi fick lite för tunna svar. Med 
detta menar vi att vi erhållit flera tveksamma svar under intervjun. Det beror på antingen 
att han inte visste vad han skulle svara eller inte ville svara. Vi fick korta svar, 
intervjupersonen kom inte med så mycket eget i sina svar utan höll mest med vad 
intervjuaren sa. Det var den känsla som vi fick när vi transkriberade hans intervju, i 
övrigt tycker vi att samtalet pågick under en trevlig stämning och inga tecken på ovilja att 
svara upptäcktes.  
 
Sedan måste vi medge att intervjuer hänger mycket samman med den intervjuade 
personens personlighet och öppenhet. Vissa respondenter tenderade att vara mer öppna 
och mindre formella under intervjuerna, vilket ökade tillgången till information och vi 
fick mer utvecklade samt innehållsrika svar. Detta insåg vi mest under genomförandet av 
de personliga intervjuerna, då vi kunde bedöma intervjupersonens personlighet med hjälp 
av deras sätt att tala, kroppsspråket, val av klädsel samt det personliga helhetsintrycket 
som de ingav oss.  
Samtliga personliga intervjuer gjordes ute på företagen genom att vi gjorde 
företagsbesök. Detta gav oss en blandad tillgång av intervjulokal samt att vissa störningar 
förekom i en icke betydande omfattning, vilket vi kommer att redogöra för nedan. 
  
Intervjuperson 4, Företag D som är företagets VD, lät sin ekonomiansvarige sitta med 
under intervjun, vilket gjorde att vi fick intervjua dem båda två samtidigt. Intervjun 
genomfördes i ett fikarum på deras företag, vissa störande ljud i bakgrunden uppkom 
samt att fikarummet passerades av någon vid två tillfällen. Telefonen ringde 3 gånger 
under intervjutillfället och företagets ekonomiansvarige sprang iväg för att svara samtliga 
gånger. Företagets ekonomiansvarige missade delar av intervjun då hon var borta när hon 
besvarade telefonsamtalen. Men eftersom vi hade förberett oss på att prata med företagets 
VD tog vi ingen större hänsyn till att hon försvann stundtals utan fortsatte med intervjun. 
Företagets VD var helt obrydd när telefonen ringde eller när någon passerade förbi 
fikarummet, han fortsatte att svara på våra frågor i samma takt. Han ändrade inte ens 
tonläget under samtalet och verkade inte alls se besvärad ut av att telefonen ringde. Vi 
upplever därför att vi fick god access och bra svar på våra frågor. Intervjun skedde under 
en trevlig tillvaro och vi kände oss nöjda efteråt. 
 
Intervjun av Intervjuperson 6, Företag F skedde i ett tyst avskilt rum, vilket tjänstgjorde 
som hans kontorsrum. Intervjupersonen hade en viss erfarenhet av att bli intervjuad och 
det kanske var det som gjorde att han var väldigt pedagogisk i sina svar. Han pratade 
väldigt tydligt och långsamt och utvecklade sina svar väl. För att tydliggöra någonting 
han menade använde sig intervjupersonen av ett praktiskt exempel. Vi upplevde honom 
som lugn, tillmötesgående och väldigt behaglig. Han kom med många utförliga samt 
genomtänkta svar på våra frågor.  
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Intervjuperson 7, Företag G var den respondent som vi båda kände att vi fick bäst kontakt 
med. Här fanns inte den formella biten, det vill säga klasskillnaden mellan en VD och två 
studenter. Intervjun genomfördes ostört på hans rum på företaget. Samtalet pågick under 
en trevlig stämning och samtalstonen kändes inte alls formell utan mer familjär, att VDn 
behandlade oss som jämlika, att vi var på hans nivå. Han var dessutom väldigt pratglad 
och vi kom in på en del saker som inte var relevanta för vår studie. Men trots det svarade 
han på de flesta av våra frågor. Vi kände också att han var den respondent som delade 
mest av sina egna åsikter till oss och agerade mest öppet av alla intervjuade personer. 
 
Intervjuperson 8, Företag H intervjuades i företagets fikarum med stängd dörr. Vid två 
tillfällen kom det in andra personer i rummet för att dricka vatten respektive hämta en 
pärm. Intervjupersonen hann utbyta några ord med dem innan de försvann. Samtalstonen 
eller kroppsspråket på intervjupersonen visade inte att hon blev påverkad av detta och 
intervjun fortsatte som vanligt. Intervjun pågick under en trevlig atmosfär och vi tyckte 
att respondenten var tillmötesgående samt väldigt insatt i vår studie. Detta eftersom hon 
hade tagit sig tid att fundera över frågorna sedan hon tackat ja att ställa upp på intervjun. 
Vi kände att hon var trevlig och skapade den bästa atmosfären under intervjun.  
 
4.11 Reflektioner till intervjutillfällen 
För att summera det hela anser vi att intervjuerna har gett mycket bra och varierande svar 
på våra frågor. Information som vi erhållit i intervjuerna är högst aktuell och kommer att 
användas av oss i vår studie. Vi blev bemötta av respondenterna på ett trevligt sätt och 
tycker att vi själva har utvecklats under intervjuarbetet. De sista intervjuerna blev bättre 
utförda av oss som intervjuare än våra första. Det kan ha berott på att vi var nervösa 
första gången och kände oss obekväma i rollen som intervjuare och med tiden vande oss 
och kunde uppträda mer avslappnat. Vi har försökt att agera som intervjuare på ett 
professionellt och objektivt sätt, vilket har visat sig vara något besvärligt, då vi genomför 
intervjuer för första gången båda två. Vi medger att erfarna intervjuare förmodligen hade 
kunnat utföra intervjuerna bättre och få större access till informationen. Efter att 
intervjuerna samlats in och vi började med transkriberingarna, insåg vi ett fåtal saker som 
vi borde ha tänkt på innan vi genomförde intervjuerna. Saker som att vi ibland avbröt 
respondenterna när de talade samt att vi tog upp saker som vi redan berört tidigare i 
intervjun. Detta får anses som en svaghet i denna studie, men vi tycker att informationen 
som erhållits har varit bra och studien uppfyller sitt syfte.   
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5. EMPIRI 
Vårt empiriavsnitt kommer att innehålla en kortare redogörelse av intervjuerna. Vi har 
valt att skildra varje företag för sig i empirin för att det ger en bra översikt för läsaren. 
Avslutningsvis kommer en sammanfattande tabell att redovisas kring respondenternas 
åsikter för att ytterligare öka läsarens överblick. 
 
5.1 Företag A 
Företaget bedriver byggverksamhet, renovering och nybyggnation med allt från villor till 
lantbruk. Företaget har funnits i 15 år, dock bara som aktiebolag i två år och den 
intervjuade personen har drivit företaget sedan starten. Företaget har i dagsläget tre 
anställda inklusive den intervjuade personen själv.  
 
Det var först för två år sedan då bolaget ombildades som VDn anlitade en revisor. Och då 
skedde det genom personliga kontakter och på rekommendation från en konsultbyrå. 
VDn menar att den revisionsbyrå han har är bra och har bra inblick i hans verksamhet. 
Vid valet av revisor var det viktigt att revisorn är insatt i företagets verksamhet och har 
förståelse för den, då hans verksamhet både omfattar byggverksamhet och lantbruk vid 
sidan om. Kompetens och tidseffektivitet har också stor betydelse, då det gäller att få 
valuta för de pengar som en revisor kostar att anlita. Vid valet av revisor var det priset 
som hade minst betydelse, eftersom VDn ansåg att alla revisorer var ungefär lika dyra att 
anlita.  
 
Om VDn skulle få höra ett negativt rykte om revisorn eller revisionsbyrån, skulle han ha 
kollat upp noggrannare om detta rykte stämmer och vilket jobb revisorn utför. VDn 
skulle även ha undersökt revisionsmarknaden och jämfört med andra. Såklart spelar det 
roll vilket ursprung ryktet har och hur sannolikt det är att ryktet stämmer eller om det 
bara är elakt förtal. 
 
En öppen relation är viktigt för ett bra samarbete mellan VDn och hans revisor. Att det är 
raka frågor och raka svar, ett bra samspel och kommunikation. Revisorns kunskap och 
hjälp var viktigt när företaget övergick till att vara ett aktiebolag. På frågan hur en revisor 
skapar ett förtroende, svarar VDn att det är genom en öppen dialog och rak 
kommunikation, att de kör med öppna kort. Likaså revisorns kompetens i form av råd och 
tips samt att personkemin fungerar. VDn tycker därmed att han har en mer personlig 
relation till sin revisor, det är avslappnat med trevliga samtal. När revisorns egenskaper 
diskuteras framkommer som tidigare vikten av personkemi, att det är viktigt att revisorn 
har rätt kompetens samt att denne är rak och ärlig.  
 
Vad som gäller revisorns roll i förhållande till verksamheten var det i början vid 
ombildningen av företaget mycket mer rådgivning för att nu övergått till en mer 
utomstående granskning som sker mer formellt än förut. I inledningsskedet hade VDn 
mycket låga förväntningar på revisorn, såg det mest som något negativt med krångel och 
petande i detaljer och som skulle innebära en hel del extrajobb. Men i efterhand tycker 
VDn att det varit positivt med att ha en revisor och revisorn har överträffat hans 
förväntningar. I och med att VDn äger ett annat företag tillsammans med sin bror som har 
en annan revisor, har han kunnat jämföra sin revisor mot den andre och på så sätt 
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utvärderat revisorns arbete. Jämförelsen har skett vad som gäller kunnighet och kunskap 
utifrån det och utifrån VDns egna kunskap och erfarenhet av bokföring och 
bokslutsarbete. Revisorn bedömdes vara kunnig och mer insatt i olika lagar och dylikt 
som en företagare kan utnyttja.  
 
Företaget har haft revisorn enbart i två år och har inte funderat på ett eventuellt byte. Men 
om det som diskuteras flitigt nu skulle bli verklighet och revisionen för mindre företag 
inte längre är lagstadgad, skulle VDn överväga att välja en billigare ekonomikonslut 
istället för revisorn. Likaså om revisorn upplevs som väldigt petig och gräver i småsaker 
utan betydelse skulle ett byte kunna bli aktuellt. En annan orsak som kom fram är 
personkemin, om den inte stämmer och ett förtroende inte finns skulle troligen ett byte 
ske. Dock anser VDn att det är dyra kostnader med att byta ut revisorn, då det tar tid för 
en revisor att sätta sig in i verksamheten och förstå den. Det framkom även att VDn ansåg 
att det inte var bra att byta revisor ofta, eftersom ett byte av revisorn kunde indikera på att 
allting inte stod rätt till i företaget. Att marknaden kan tolka ett revisorsbyte som att det 
fifflas med bokföringen i företaget, revisorn upptäcker det, blir obekväm och måste 
därför bytas ut. Enligt VDn är det inte populärt att byta revisor för mindre företag. Om ett 
byte ändå skulle bli tvunget att ske, skulle VDn prioritera som innan nämnt personkemi 
och kunskap.  

 
Revisionsarvodet över tid är inte något som det har reflekterats över. Än så länge har 
företaget bara hunnit få en faktura från revisorn. VDn anser ändå att han får valuta för 
pengarna,   ”det är nog inte bättre någon annanstans” 
 
5.2 Företag B 
Företaget är ett byggnadsentreprenadföretag med verksamheten i huvudsak inriktad mot 
industrier och andra företag. Företaget har flera stora projekt som löper över flera år.  
Företaget har funnits sedan 1977 och den intervjuade har varit företagets VD sedan 1998. 
Företaget har 37 anställda i dagsläget.  
 
Revisorn tillsattes genom att VDn tog över den revisor som tidigare fanns i företaget. Det 
som har varit viktigt för respondenten vid valet av revisor är priset. Han uppfattade 
kompetens och kunskap vara likvärdiga vid jämförelse av olika revisionsbyråerna, dock 
inte bland de allra minsta byråerna. Företagets revisor var insatt i verksamheten och 
kände till den väl. Revisorn används som en bollplank av respondenten och hjälper till 
med allmän rådgivning. Faktorer som personkemi, tjänstens kvalitet samt ett gott 
renommé är andra saker som kom upp och kunde tänkas ha en viss betydelse vid valet av 
revisor. 
 
Det som respondenten ansåg ha minst betydelse vid valet av revisor är storleken på 
revisionsbyrå. Om man väljer en stor eller liten revisionsbyrå ansåg han inte påverka 
tjänsten, eftersom han utgick ifrån att alla revisorer var lika duktiga på sitt jobb, dock ej 
de allra minsta byråerna. Revisorns rykte hade betydelse för respondenten i den mån det 
skulle handla om ett negativt rykte. Han skulle undersöka var ryktet kommer ifrån och 
om det ligger någon sanning i det innan han skulle ta ställning.  
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Revisorn ska hålla sig uppdaterad och vara medveten om de senaste lagändringarna för 
att ett bra samarbete ska uppnås mellan respondenten och dennes revisor.  Kompetens var 
viktigt medan saker som lättillgänglighet, personkemi samt kommunikation hade en 
mindre betydelse för samarbetet. Det var viktigt för respondenten att revisorn kan ge 
honom de bästa råden och förslagen samt inneha den färskaste kunskapen och 
kompetensen. Det viktiga var inte hur trevlig revisorn är utan att han tog rätt beslut. 

”att personkemin inte är 100 %, det struntar jag också i utan det  
viktigaste är att han kan ge de bästa råden och förslagen…” 

Revisorn skapade förtroende hos respondenten genom att han var kreativ och uppdaterad. 
Även genom att hans revision inte innehåller fel som leder till bakslag från Skatteverket. 
Att revisorn visar att han är mån om sin kund och kommer med bra idéer var andra 
faktorer som vann respondentens tillit.  
 
VDn anser sig ha en personlig relation till sin revisor, då de kände varandra innan 
eftersom de härstammade från samma ort. Revisorn har även en mer rådgivande roll i 
företaget förutom den obligatoriska granskningen och kontrollfunktionen. Han medverkar 
på flera styrelsemöten och brukar förklara svåra begrepp för respondenten och de andra i 
styrelsen. Egenskaper som företagets VD gärna skulle se hos en revisor är att han är 
kreativ, idérik, duktig på det han gör, har den rätta kompetensen, framåtandan samt viljan 
att lära sig nya saker.  
 
Revisorn har motsvarat respondentens förväntningar väl, då denne ansåg att han får den 
hjälp som han behöver och revisorn gör det han ska. Företagets revisor har aldrig blivit 
utvärderad formellt, men tre år efter den intervjuade blivit VD i företaget blev företaget 
tillfrågat av en annan revisionsbyrå som ville ha dem som kund. Pris och kvalitet på 
arbetet jämfördes då, dock inte tidseffektivitet. Detta ledde till att företaget behöll samma 
revisor men minskade omfattning av hans tjänster då företaget kunde göra vissa saker 
billigare med egen personal, företaget fick även större kunskap om vad revision är i 
samband med utvärderingen. 
 
Företag B har haft samma revisionsbyrå sedan 1977 och haft samma revisor i snart 15 år. 
Orsaker för att respondenten skulle fundera på att byta revisor är om revisorn skulle själv 
välja att sluta eller om den intervjuade hade hittat någon annan som är mycket billigare 
att anlita trots uppstartskostnader eller det faktum att revisorn skulle missköta sig totalt.  

”jo, det är ju klart… skulle han göra en riktig groda så…” 
Kvalitéer som VDn skulle efterfråga vid ett byte av revisorn idag skulle vara att hitta 
någon med erfarenhet av byggbranschen, en som är duktig på det. För att göra detta, 
skulle respondenten höra med sina kollegor i branschen samt konkurrenter om vem som 
är bäst i branschen. Personliga kontakter i privatlivet skulle inte påverka hans val i någon 
större utsträckning, han uppger kontakter i yrkeslivet vara mest betydande. Slutligen 
anser respondenten att revisionsarvodet visserligen har ökat under åren men inte mer än 
en allmän prisökning. Han upplever att han får ungefär lika mycket för pengarna idag 
som förut.  
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5.3 Företag C 
Företaget bedriver huvudsakligen busstrafik i form av beställningstrafik och skolskjuts. 
Företaget har funnits sedan 1983 och den intervjuade personen har varit VD sedan 2001. 
Idag har företaget i genomsnitt sex anställda.  
 
När VDn övertog företaget 2001, övertog han samtidigt den revisor som redan fanns i 
företaget. När den befintliga revisorn gick i pension, gick företaget över till en annan 
revisor på rekommendation av den tidigare. Den tidigare revisorn hade till viss del arbetat 
tillsammans med den nuvarande, dock hade båda två enskilda revisionsfirmor. VDn 
tyckte det var smidigt att låta honom ta över. När företaget startade 1983 hade företaget 
en redovisningskonsult som hjälpte till med bokföringen och som i sin tur hade en revisor 
som kollade honom, då han inte var auktoriserad. När företaget sedan skaffade en 
auktoriserad revisor, skedde valet utifrån rekommendationer från folk i samma samhälle. 
Det som hade störst betydelse vid valet var rekommendationer och vid valet av den första 
revisorn kände de även till honom privat. Integritet är något som VD prioriterar, även 
personkemi och att revisorn ska ha en förståelse för verksamheten och vara engagerad. 
Det som hade minst betydelse var priset.  
 
Att revisorn har ett gott rykte ser VDn som viktigt, eftersom han befarar att ett negativt 
rykte om revisorn skulle även försämra företagets rykte. Om VDn skulle höra talas om ett 
negativt rykte om revisorn skulle han dra öronen åt sig och med stor sannolikhet byta 
revisor.  
 
För att ett bra samarbete ska komma till stånd mellan VD och revisorn är det viktigt att 
revisorn är lättillgänglig och återkommer snabbt med svar på frågor. Rent professionellt 
är det viktigt att personkemin stämmer och att de kommer bra överens. VD uppskattar en 
strikt och professionell relation. Till bägge revisorerna har relationen varit formell och 
professionell.  

”ja det tycker jag, han är ju väldigt professionell så va, men det är ingen  
kille som jag skulle vilja umgås med privat, skratt…” 

För att ett förtroende för revisorn ska finnas krävs det att revisorn är pedagogisk och kan 
förklara tydligt. Dessutom är det av största vikt att revisorn är kompetent. Vidare ser VDn 
gärna att revisorn är kunnig och professionell och har integritet.  
 
När diskussionen kommer in på vilken roll revisorn har framkommer att det han är mer 
en utomstående granskare av siffror än rådgivare. I princip är det ingen rådgivning alls 
och VD skulle gärna se att det var mer rådgivning. När det gäller förväntningarna på 
revisorn, har dessa stämt hyfsat överens med verkligheten. VD har inte förväntat sig så 
mycket och därmed inte blivit besviken heller, dock lyser det igenom i samtalet att VDn 
till viss del är besviken på revisorn och tycker att han inte fått den hjälp han behöver i 
form av till exempel rådgivning.  
”nej det tyckte jag, det är ju inte han, det är ju som när en ishockeytränare då va som får 
sparken för att laget inte vinner, det är ju trots allt vi som bedriver verksamheten, vi ska 

ha kunskapen att bedriva verksamheten och så att det går med plus så egentligen ska 
man ju inte lasta honom för det. Men han som professionell borde ju kunna se vad vi som 

spelare gör för fel, förstår du?” 
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Någon formell utvärdering har aldrig gjorts, dock har VDn diskuterat och jämfört med en 
kompis som också driver företag, i samband med det har en viss utvärdering förekommit. 
Den nuvarande revisorn har anlitats sedan 2002 och då bytte företaget revisor på grund av 
att den tidigare pensionerades. För att VDn ska överväga att byta revisor idag krävs ett 
dåligt rykte eller att han upplever sig inte få tillräckligt med goda råd. För några år i 
samband med ”utvärderingen” av revisorn, kände VDn att han egentligen skulle vilja 
byta eftersom han upplevde sig inte få ut vad han önskade av revisorn men så gick tiden 
och idag tycker han att revisorn engagerar sig lite mer och upplever sig inte heller ha 
tiden att söka efter någon annan. De kvalitéer som VDn skulle prioritera i så fall är ett 
starkt engagemang och stor kunskap. Likaså att revisorn är väl insatt och har förståelse 
för verksamheten.  
 
När det kommer till revisionsarvodet upplever VD att det varit en normal prisökning över 
åren och att företaget förhållandevis får valuta för pengarna. Dock framkommer att VD 
ibland tycker att revisorn är en onödig och dyr kostnad och om möjligheten skulle finnas 
skulle VD överväga att anlita en billigare ekonomisk rådgivare istället för revisorn.   
 
5.4 Företag D 
Företaget bedriver huvudsakligen entreprenadverksamhet och försäljning inom golv, 
kakel och klinker både mot privatpersoner och företag. Företaget har funnits sedan 1997 
och den intervjuade har varit VD sedan starten 97. Idag har det ca 23 anställda.   
 
När företaget startades hade VDn en personlig vän som var revisor som han valde att 
anlita dels som revisor och dels som rådgivare till företaget. Revisorns firma blev 
sedermera uppköpt av en annan stor revisionsbyrå på orten. Företagets befintliga revisor 
slutade efter några år som revisor men rekommenderade då en annan revisor på samma 
revisionsbyrå och med VDns samtycke övertog den nya revisorn företaget. Även den 
revisorn slutade efter ett tag och även då blev företaget på nytt rekommenderade en ny 
revisor på samma byrå som de tackade ja till.     
 
Vid valet av revisorn var det den personliga kontakten som avgjorde. Likaså revisorns 
kompetens som rådgivare var viktigt. 

”kompetensen är A och O” 
VDn värdesätter kunskapen kring företagsamhet mer än kunskapen kring kontrollskapet. 
I samband med det är det av vikt att det är en större revisionsbyrå, om kompetensen inte 
finns hos revisorn så finns den i varje fall i huset. Vad som hade minst betydelse vid valet 
av revisor var enligt VDn priset. Ett negativt rykte om till exempel att revisionsbyrån var 
indragen i en rättsprocess skulle inte påverka VDn till att byta revisor. Däremot anser han 
att ett positivt rykte om en revisor till exempel att revisorn är duktigt på liknande företag 
skulle påverka hans preferenser.  
 
Vad som gäller samarbetet med revisorn, menar VDn att för ett bra samarbete krävs det 
att revisorn är insatt i företaget, exempelvis att VDn och revisorn träffas några gånger per 
år och analyserar verksamheten. Ett bra samarbete förutsätter också att revisorn är 
lättillgänglig och finns i samma stad. Personkemin nämns även som en viktig faktor för 
samarbetet, befinner de sig inte på samma nivå och talar inte samma språk leder inte ett 
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samarbete någonstans. Personkemin är även viktigt för att VDn ska få förtroende för sin 
revisor. Att revisorn har integritet tar han för självskrivet. Även att VD känner sig trygg i 
revisorns kompetens är en förutsättning. Eftersom VDn prioriterar en god personkemi gör 
det att han anser sig ha en mera informell relation till sin revisor. Revisorn är inte bara en 
utomstående granskare av siffror utan han har även en rådgivande roll i företaget. VDn 
uppskattar det till ungefär femti-femti, hälften rådgivning och hälften granskning.  
 
De egenskaper VDn gärna ser hos sin revisor är tydlighet, ödmjukhet och förstående. 
Vikten av att revisorn är insatt i verksamheten återkommer igen. Revisorn bör också ha 
en känsla för helheten och inte fastna i smådetaljer.  
 
När diskussionen övergår till förväntningar på revisorn och hur väl de stämt överens med 
verkligheten säger VDn att det har varit välinvesterade pengar. Hans förväntningar på 
revisorn har stämt väl överens med verkligheten. Prisnivån för revisionen har företagets 
ekonomiansvarige jämfört med prisnivån på en del andra företag och priserna är ungefär 
lika. En prismässig utvärdering är den enda utvärdering de anser sig kunna göra och VDn 
säger att så länge den befintliga revisorn är bra finns ingen anledning att söka efter någon 
annan.  
 
Sedan företaget startade har det hunnit med att ha tre olika revisorer inom samma 
revisionsbyrå. Bytena har inte varit ett medvetet val från VDns och företagets sida, 
eftersom dessa har orsakats av att de tidigare revisorerna sökt sig andra karriärer. De 
revisorer som slutade rekommenderade en ny inom samma byrå och företag D valde att ta 
den som de blev rekommenderade. De har inget att anmärka på de revisorer som de haft 
hitintills. För att VDn skulle komma på tanken att byta revisor krävs det att denne 
missköter sig ordentligt eller att personkemin inte alls stämmer utan de bara talar förbi 
varandra.  

”att vi trivs inte tillsammans eller något sådära, då går det ganska snabbt alltså” 
I ett sådant läge att VDn skulle byta revisor, skulle han prioritera att revisorn hade en 
specialiserad kunskap inom deras bransch och storlek av företag. Kunskapen om vilka 
revisorer som är bra kommer från andra företag, i ett sådant läge skulle VDn kolla runt 
bland sina kollegor och se om de rekommenderade någon alltså använda sig av sitt 
kontaktnät.  
 
VDn har inte reflekterat över hur revisionsarvodet har förändrats över tid, utan anser att 
det har varit en normal prisökning och de får ungefär lika mycket för pengarna nu som 
tidigare.  
 
5.5 Företag E 
Företaget är en anrik möbelindustri och deras verksamhet består av att tillverka möbler av 
trä samt att företaget är underleverantör av butiksinredningar samt inredningar av 
offentliga miljöer som kontor och dylikt. Företaget har funnits sedan 1881 och har 15 
anställda i dagsläget. 
 
Den intervjuade personen var aldrig med om att tillsätta revisorn i företaget, men berättar 
att den nuvarande revisorn har ärvt uppdraget inom sin revisionsbyrå. Men på frågan om 
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hur han skulle gå tillväga inför valet av revisor svarar respondenten att han skulle främst 
ta råd från sin ekonomiansvarige. Han skulle även höra sig för i omgivningen samt vända 
sig till en mer lokal mindre revisionsbyrå som specialiserar sig på mindre företag. Det 
som skulle ha störst betydelse vid valet är rekommendationer samt byråns plats, det vill 
säga att den befinner sig lokalt. Sedan kom andra faktorer upp som pris samt kvalitet på 
tjänsten. Revisorns rykte skulle ha betydelse om respondenten stod inför ett val av byte 
av revisor, annars inte. Om revisionsbyrån skulle drabbas av ett negativt rykte, skulle 
VDn absolut undersöka om ryktet är sant eller inte och därefter ta ställning.  
 
Det som hade störst betydelse för ett bra samarbete mellan revisorn och företaget tyckte 
respondenten att följande var: Att de kan förklara på ett bra sätt, är pedagogiska, samt 
lättillgängliga och de måste ha en viss insikt i branschen, dock behöver de ej vara så 
insatta just i hans företagsverksamhet. Personkemi har betydelse men det viktiga är att 
revisorer är förstående och pedagogiska och tidseffektiva. Revisorn skapar ett förtroende 
hos respondenten genom att vara saklig, pedagogisk och visar att han kan det här jobbet, 
har gjort det förr. Revisorn ska samtidigt vara engagerad i jobbet som han utför. När det 
gäller relationen till revisorn, upplever VDn att den känns mitt emellan en formell och en 
personlig relation. Han säger att det känns mer som en professionell relation, men det är 
inte stelt och uppskruvat när de träffas. 
 
På frågan om revisorn bara är en utomstående granskare av siffror eller har en mer 
rådgivande roll i verksamheten, anser företagets VD att det är ungefär lika mycket åt 
bägge hållen. Rådgivning är viktigt, bra med råd och förslag på hur man ska göra. 
Egenskaper som respondenten gärna vill se hos revisorn är att han ska vara pedagogisk, 
noggrann, tidseffektiv och lätt att jobba med. Respondentens förväntningar har varit att 
dra ner på kostnader på revisionsuppdragen och göra att revisorer blir billigare att anlita. 
Detta har uppfyllts till en viss del genom att låta egen personal utföra vissa saker som 
tidigare gjorts av revisorer. Förväntningarna på revisorer har alltså inte stämt fullt ut, men 
är på god väg att göra det nu. Den intervjuade personen har även genomfört en slags 
utvärdering av revisorns arbete. Han har jämfört pris och revisorns tjänster med vad andra 
byråer har att erbjuda. VDn har hört sig för och jämfört sitt företag och sina 
revisionskostnader med andra företag i samma storlek och bransch.  
 
Företag E har haft samma revisionsbyrå i 40 år. Företaget har även haft samma revisor 
under de senaste fem åren. Denne revisor tog efter den förra revisorn som gick i pension. 
Det som skulle få respondenten att vilja byta revisor är om revisorn skulle strunta i 
företagets mål att hålla nere kostnaderna för revision, helt enkelt om revisorn skulle bli 
för dyr. Antingen det eller att VDn hade upptäckt att revisorn gör en massa fel och 
missköter sitt jobb. Kvalitéer som prioriteras om företaget skulle stå inför valet att byta 
revisor, är att revisorn finns på orten, kan deras typ av företag samt branschinriktning. 
Det är viktigt med rekommendationer av kollegor, kunder samt andra i VDns 
bekantskapskrets vid hans beslut om valet av revisor.  

”jo, så är det ju, det spelar in det tycker jag, hör man några goda vitsord och så  
det betyder ju mer än något skrivet på papper eller så. 
Det är viktigt vad andra kunder säger, det är det…” 
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Slutligen tycker respondenten att revisionsarvodet har minskat under tiden mest på grund 
av de kostnadsbesparingar som genomförts genom åren. Timkostnaden har ökat men 
totalkostnaden för revision har minskat för företaget. VDn tycker att revisorn gör det han 
ska och är därför värd de pengar som företaget lägger ner.  
 
5.6 Företag F 
Företaget är en reklambyrå och deras verksamhet handlar om allt från ide, 
textformgivning till färdigt original medan teknik köps in. Företaget har funnits sedan 
1991, då det startades av intervjupersonen som även är företagets VD sedan dess. 
Företaget har tio anställda idag. 
  
Revisorn på företaget tillsattes genom att VDn kände honom sedan tidigare. VDn 
arbetade på en annan byrå under ett halvår, innan den byrån gick i konkurs och det var 
där han lärde känna den revisorn som han har haft sedan dess. Han var väldigt nöjd med 
revisorn och har inte bytt förrän för några månader sen då revisorn valde att gå i pension. 
Så nu har företaget en annan revisor, som var den föregående revisorns assistent och tog 
över uppdraget när denne valde att sluta. Den nya revisorn har jobbat under flera år med 
företaget och gjort själva grovjobbet så VDn känner henne sedan tidigare också. 
 
Kompetensen var det som hade störst betydelse vid valet av revisor enligt respondenten. 
Företaget hade en överkvalificerad revisor som hade mycket kunskap om 
koncernförhållanden och interna mellanhavanden. Företaget ägde en annan byrå förut och 
hade många interna koncernförhållanden och transaktioner som behövde redas ut. 
Jämfört med de andra revisionsbyråerna hade ingen av dessa varken större kunskap eller 
erfarenhet av koncerntransaktioner i större utsträckning än den revisor som företaget 
redan hade anlitat. Erfarenheten var också viktigt samt intrycket att revisorn kändes 
seriös och uppriktig samt bestämd på vad som får göras och inte göras enligt lag. VDn 
har tidigare haft erfarenhet av revisorer som kom med förslag som låg i gråzonen och där 
revisorn inte riktigt visste om företaget får göra så eller inte, men den här revisorn visste 
vad som gällde alltid. 
 
Priset var den faktor som hade minst betydelse vid valet av revisorn. Respondenten 
tyckte inte att timpriset säger någonting om själva tjänsten i sig och tidseffektivitet 
spelade inte någon större roll. Revisorns rykte har påverkan på respondenten, beroende på 
vad ryktet handlar om. Skulle det handla om att revisorn är känd för att lägga på fler 
timmar än vad han ska debitera, skulle ryktet undersökas om det är sant eller inte. Skulle 
ryktet däremot handla om att revisorn har gett fel råd till något företag, skulle VDn 
förmodligen inte bry sig så länge han själv var nöjd med revisorns arbete. Den 
intervjuade personen skulle dock välja att hålla sig borta från de revisorer som har ett 
dåligt rykte, har dock aldrig hört ett dåligt rykte om en hel revisionsbyrå utan bara om 
vissa enskilda revisorer. 
 
Det som har störst betydelse för respondenten när det gäller att få ett bra samarbete med 
revisorn är att revisorn vet hur företaget fungerar. Han behöver inte vara insatt i 
verksamheten, men kunna förstå hur och när företaget kan fakturera. Det som är viktigt är 
att företaget vid bokslutsarbetet får hjälp och rekommendationer på hur företaget ska göra 
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olika saker. Sedan vill företaget ha en revisor som är duktig och hjälper till med saker och 
ting. Att företaget kan ställa frågor om olika saker och snabbt få svar eller råd på hur de 
ska bära sig åt. Snabba frågor som ger snabba svar och att varje fråga inte ska debiteras 
för. Det handlar om att revisorn ska kunna ställa upp på företaget då de behöver mer hjälp 
än att bara träffa honom två gånger per år som många andra företag gör. Personkemin ses 
som en självklar sak för att få samarbetet att fungera. Respondenten känner att revisorn 
skapar förtroende för honom när han inte ger en grådimma till svar vid frågor, utan ger 
rekommendationer bestående av alternativ på hur företaget bör göra och agera. Att han 
även kan förklara de olika alternativen samt vad följderna av dessa innebär. Att revisorn 
är professionell och kan förklara saker på ett bra sätt så att en klar och tydlig 
kommunikation finns mellan den intervjuade och revisorn. 
 
Den intervjuade personen anser att hans relation till revisorn har blivit mer personlig, 
men att de aldrig har börjat umgås utanför jobbet. De trivs med varandra när de jobbar 
tillsammans och kan diskutera en del personliga saker, men relationen tappar aldrig sin 
professionella roll. Respondenten anser att företagets revisor har en mer rådgivande roll i 
företaget. De får rådgivning när det behövs och revisorn själv kan ta initiativ till det. 
Själva rådgivningen omfattar en mycket större del av revisorns uppdrag än vad revisionen 
gör. 
 
På grund av tidigare arbetslivserfarenheter, visste VDn mycket väl vad en revisor gör och 
inte gör och då har hans förväntningar på revisorn stämt överens med verkligheten. Ingen 
formell utvärdering av revisorn har gjorts, men företaget har fått förfrågningar av andra 
revisionsbyråer som ville ha företaget som kund. VDn uppger att de på företaget 
bestämde sig tidigt för att behålla revisorn som de hade på grund av att de inte kände att 
andra byråer hade mer att erbjuda. VDn har någon gång gått igenom faktureringen av 
timmarna avseende debiterade timmar av revisorn för att se om det verkar vara rimligt. 
 
Företag F har haft samma revisor sedan 1991. Det som skulle ha fått VDn att överväga att 
byta revisor skulle vara om han inte hade känt att han trivdes med revisorn. Att den nya 
revisorn skulle vara jobbig eller otrevlig, inte ge ett bra intryck. Samtidigt om han hade 
upptäckt att han inte längre fick de distinkta svaren eller de goda råden när de behövs. Att 
samarbetet inte längre fungerar, så att säga. Kvalitéer som respondenten skulle efterfråga 
vid byte av revisor skulle vara någon slags seriösitet samt att revisorn är aktiv och 
kommer med synpunkter och förslag på förbättringar. Han ska också vara kreativ och 
uppdaterad och intressera sig för detaljer som går att förändra.  
 
Respondenten tyckte slutligen inte att revisionsarvodet har ökat mer än den allmänna 
kostnadsökningen. Han upplevde heller inte att han fick mer för pengarna idag än förut 
men det kunde bero på att företaget har haft samma revisor genom åren. Den nya revisorn 
har precis börjat och inte hunnit bli utvärderad av respondenten än.   
 
5.7 Företag G 
Företaget består av en komplett färghandel, där de arbetar med färg, vägg och golv. 
Företaget har funnits sedan 1994 och den intervjuade personen har varit VD sedan 
starten. I dagsläget finns det ca tio anställda.  
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VDn var tidigare anställd av ett måleri som bland annat drev en färgbutik och när 
måleriet hotades av konkurs blev han erbjuden att ta över färgbutiken och driva den i 
egen regi. I samband med det, tog han över den revisor som måleriet hade. Var så mycket 
kring övertagandet av färgbutiken att VDn kände att han inte ville ha besvär med revisorn 
utan valde därför en som han redan kände till. Revisorn ansågs vara en av de mer kunniga 
på orten och hade ett mycket gott rykte. När revisorn gick i pension tog hans son över 
som revisor i företaget. Det som hade störst betydelse vid valet av revisorn var alltså att 
VD kände till revisorn sedan tidigare, att han hade gott rykte och när ett företag startas är 
det tillräckligt som kan ställa till problem ändå. Det var en trygghet att revisorn hjälpte 
VDn med övergången. För VDn var det viktigaste att känna säkerhet och kompetensen. 
Priset var fullständigt orelevant vid valet.  
 
Ett negativt rykte om revisorn skulle inte påverka VDn i någon vidare utsträckning, så 
länge som revisorn och han har en bra dialog och samarbetet fungerar finns ingen 
anledning att omvärdera revisorn. VDn skulle dock konfrontera revisorn med ryktet och 
har revisorn en bra förklaring skulle VD tro på den. 
 
För ett bra samarbete med revisorn tycker VDn att det absolut viktigaste är att de kan 
prata på kamratnivå. Likaså är det viktigt att revisorn är kompetent och ödmjuk. Även 
lättillgängligheten och möjligheten till snabba svar är en förutsättning. För ett förtroende 
ska kunna byggas menar VDn att revisorn måste vara 100 % säker. Att revisorn visar att 
han är kompetent. De egenskaper VDn gärna ser hos sin revisor är kunskap och 
kompetens. 

”Det ska ju va en stjärna, man vill ju ha den bästa, näe men så är det och  
det får aldrig fela så han ska va superkompetent sen 
 får han som grädde på moset vara skittrevlig också” 

 
Till revisorn har VDn en mer personlig relation. De har samma intressen på fritiden, 
vilket gör att det blir en avslappnad relation. När det gäller vilken roll som revisorn har i 
förhållande till företaget handlar det om mycket rådgivning. Inte bara en granskare av 
siffror utan mycket rådgivning förekommer. 
 
I diskussionen kring vilka förväntningar som fanns på revisorn och hur de stämt överens 
med verkligheten framkom att VDn hade råkat ut för en skandal för några år sedan där 
revisorn lurade honom. I samma veva pensionerades även den revisorn och hans son tog 
över istället som revisor. Hade inte revisorn pensionerats just då skulle VDn ha bytt 
revisor. Där uppfylldes inte VDns förväntningar, sin nuvarande revisor är han dock 
mycket nöjd med och förväntningarna har uppfyllts.  
 
Någon formell utvärdering av revisorn har aldrig gjorts. VDn har inte känt att det har 
behövts, sin nuvarande revisor litar han på till 100 %. När VDn diskuterat revisorer och 
dylikt med kollegor i branschen är hans revisor väldigt bra i jämförelse. Så länge allt 
fungerar finns ingen anledning att byta revisor. Skulle VDn råka ut för en liknande 
skandal igen med sin revisor eller att han missköter sig på något annat sätt till exempel 
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med vilseledande råd skulle VD inte tveka en sekund utan byta revisor. De kvalitéer VD 
skulle prioritera då är fortfarande den relationsbaserade rådgivningen.  
 
Vid frågan om hur revisionsarvodet har förändrats över tid, menar VDn att det inte har 
varit något annat än en normal prisökning, i och med att företaget har växt hela tiden blir 
revisionen naturligt dyrare också. VDn upplever att han definitivt får valuta för pengarna 
och skulle inte byta för att en annan revisionsbyrå erbjöd ett billigare pris.  

”Jag vill inte byta, jag byter inte för om det är 20 % lägre pris, det gör jag inte, jag  
betalar 20 % överpris i så fall, det gör jag för idag tycker jag det fungerar så bra.” 

 
Sedan framkom det flera gånger under intervjun att VD ser personliga kontakter och 
nätverk som en förutsättning för att överhuvudtaget driva ett företag och att det är viktigt 
när det gäller revisorer också.  
 
5.8 Företag H  
Företaget är ett optikerföretag som sysslar med synundersökningar, tillverkning samt 
försäljning av bågar och linser. Företaget har funnits sedan 1973 och den intervjuade har 
jobbat här sedan 1982. Hon tog över företaget och blev företagets VD 1995. Företaget har 
just nu 21 personer på lönelistan.  
 
VDn säger att hon inte har valt sin revisor fast hon har valt och det förklarar hon enligt 
följande. VDns far som startade företaget 1973 anlitade en viss revisionsbyrå för att han 
kände dem som jobbade där. Och den revisorn hade företaget tills han gick i pension och 
dennes revisorsassistent fick förtroendet att ta över uppdraget. Henne har företaget haft 
sedan 1993 och när hon valde att gå över till en annan revisionsbyrå, valde företaget att 
följa med henne dit som kund. Detta skedde främst enligt respondenten för att de på 
företaget tyckte att revisorn var duktig och mycket kompetent och de jobbar bra ihop, 
därför har de på företaget valt att stanna med henne.   
 
På frågan om vad som hade störst betydelse vid valet, svarar respondenten att de 
fungerade bra ihop, hon hade även känt henne sedan innan, båda två har gått gymnasiet 
samtidigt och är jämngamla. VDn säger vidare att revisorn känner ju henne, känner 
företaget och är lätt att kommunicera och ha att göra med. Personkemin ansågs vara en 
viktig faktor av henne vid själva valet av revisor. Det förekom visserligen diskussioner 
om pris men som VDn sa:  

”det dyraste är inte alltid det bästa men det billigaste är aldrig det bästa”. 
VDn hade även hört med andra företagare om deras revisorer och ansåg att hennes 
revisor var mer kompetent än andras. 
 
Det som ansågs ha minst betydelse vid valet av revisorn, var byråns namn. Det var själva 
personen som valdes ut inte byrån som hon jobbade för. Byråns namn samt priset ansågs 
som sagt ha minst betydelse. Revisorns rykte har betydelse för respondenten men inte just 
vid hennes val av revisor. Hon tycker däremot att hon påverkas av ett negativt rykte om 
revisionsbyrån, speciellt om det dåliga ryktet visar sig vara sann. Som företagare säger 
VDn att hon måste värna om sitt företagsrykte och vill inte att det ska kopplas till andras 
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dåliga rykten. VDn skulle självklart undersöka det negativa ryktet och byta revisor om 
ryktet skulle vara till en nackdel för hennes företag. 
 
På frågan om vad som har störst betydelse för ett bra samarbete med revisorn, svarar 
respondenten att det är viktigt för henne att kunna ha en öppen diskussion, inte vara rädd 
för revisorn som det var vanligt förr i tiden, att kunna få svar på frågor. Även om revisorn 
inte kan svaret direkt, kan hon kolla upp det och återkomma sen med vad som gäller. Att 
revisorn kan regelverket, svarar snabbt på frågor och har kontakter, talar samma språk 
med exempelvis Skatteverket, så att hon kan förmedla deras budskap till VDn, eftersom 
hon inte förstår sig på vad myndigheten vill ibland. Att kommunikation fungerar och hålls 
på en hög nivå. Personkemin är också viktigt för ett bra samarbete ska fungera och att 
hon redan är insatt i verksamheten och vet hur allting fungerar. Att revisorn är bra på 
skatteregler samt bokföring är sådana saker i hennes kunskap som värdesätts av 
respondenten. Ett förtroende skapas mot revisorn hos VDn genom att företaget inte får 
några apropåer om felaktig redovisning, revision och sådant. Att VDn kan lita på 
revisorn, att hon gör rätt och på rätt sätt så att den intervjuade kan sova lugnt om nätterna. 
Att revisorn är kompetent och ger de rätta råden när dessa behövs.  
  
Respondentens relation till revisorn uppges vara mer personlig,  

”men när vi jobbar, så jobbar vi och jag är inte rädd för henne”, 
säger VDn. Hon fortsätter med att förklara att de respekterar varandra och varandras 
kunskap. Revisorn ses av företagets VD mer som en granskare av siffror, har ingen 
delaktighet i själva verksamheten. Det förekommer mycket diskussioner vid bokslutet 
och rådgivning, men ingen delaktighet i den löpande verksamheten. 
 
Egenskaper som företagets VD gärna ser hos sin revisor är att revisorn är intresserad av 
sitt jobb, vetgirig, att hon är uppdaterad och noggrann. Att hon ger raka besked och raka 
svar och kan även förklara saker på ett bra sätt och intresserad själv av att lära sig nya 
saker. Den intervjuade har inte varit besviken på revisorn som gör det som den 
intervjuade personen förväntar sig att hon ska göra. I och med detta har hennes 
förväntningar stämt överens med verkligheten. När det gäller utvärderingen av revisorn, 
har det begränsats endast till att VDn har jämfört antalet timmar med andra företag och 
sett vad hon får för de debiterade timmarna. Respondenten känner också att hon får ut en 
hög kvalitet på hennes revisors arbete. 
 
Företag H har haft sin nuvarande revisor sedan 1993. Orsaker till att byta revisor uppges 
vara att revisorn av någon anledning själv slutar som revisor, det hänger mycket med 
henne som person att göra blir svårt att fylla igen hålrummet hon lämnar. VDn är mer 
knuten till personen än själva revisionsbyrån i sig. Om respondenten mot all förmodan 
skulle byta revisor skulle hon vilja få veta hur den nya personen är. VDn skulle vilja 
genomföra intervjuer med de tilltänkta revisorerna om hon skulle bestämma sig för att 
byta för att försäkra sig om att personkemin stämmer. Hon skulle även fråga efter 
rekommendationer från andra företagare på orten som hon känner genom sitt nätverk och 
personliga kontakter. Ett gott rykte och rekommendation väger mycket tyngre än reklam i 
någon form och kvalitet i revisorns arbete är mycket viktigare än priset anser den 
intervjuade personen. Hon säger även att revisorn ska vara uppdaterad, kompetent och 
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brinna för sitt jobb. Engagemang för sitt arbete och viljan att lära sig nytt går före 
personkemi i viktighet, enligt respondenten. Slutligen tycker hon att revisionsarvodet inte 
har ökat mer än vad andra kostnader har gått upp. VDn upplever att hon får mer för 
pengarna idag med den nuvarande revisor än vad hon fick förut med dåvarande revisor. 
 
5.9 En sammanställning av det empiriska materialet 
Se tabell 5.1 på nästa sida för en sammanfattning av respondenternas åsikter.  
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 Företag A Företag B Företag C Företag D Företag E Företag F Företag G Företag H 
Verksamhet Byggverksamhet Byggentreprenad Busstrafik Försäljning av 

golv och kakel 
Möbelindustri Reklambyrå Komplett 

färghandel 
Optik 

Antal 
anställda 

3  37  6  23  15  10  10  21  

Vad styrde 
valet av 
revisor? 

Via personliga 
kontakter och på 
rekommendation 
från en 
konsultbyrå 

Tog över den 
revisor som 
redan fanns 

På rekommendation 
av företagets 
tidigare revisor 

Personliga 
kontakter och 
rekommendation 

Tog över den 
revisor som redan 
fanns 

Personlig kontakt Personlig 
kontakt  

Övertog den 
revisor som fanns i 
företaget 

Vad 
prioriterades 
vid valet? 

Förståelse, 
kompetens & 
tidseffektivitet 

Pris, personkemi 
och tjänstens 
kvalitet 

Rekommendationer, 
integritet och 
personkemi 

Personlig 
kontakt, 
kunskap 

Rekommendationer 
samt var byrån är 
lokaliserad, pris 

Kompetens, 
revisorns 
erfarenhet 

Säkerhet, 
kompetens, 
smidighet  

Personkemi  

Vad spelade 
liten roll vid 
valet? 

Priset Storleken på 
revisionsbyrån 

Priset  Priset   Priset  Priset  Byråns namn, pris 

Påverkas du 
av revisorns 
rykte? 

Ja Ja  Ja Ja Ja  Ja  Ja Ja 

Vad krävs för 
ett bra 
samarbete? 

Bra samspel och 
kommunikation 

Uppdaterad och 
kunnig.  

Lättillgänglig, 
möjlighet till 
snabba svar  

Insatt i företaget 
lättillgänglig, 
personkemi  

Förstående, 
tidseffektiv och 
pedagogisk 

Insatt i företaget, 
rådgivning, 
kompetens 

Personkemi, 
kompetent, 
ödmjuk, 
lättillgänglighet 

Öppen diskussion, 
kunnig, snabba 
svar 

Hur skapas ett 
förtroende? 

Genom en 
öppen dialog 

Genom att 
revisorn är 
kreativ och 
uppdaterad 

Revisorn är 
pedagogisk och 
kompetent  

Personkemi, 
kompetens 

Kunnig, 
pedagogisk, 
engagerad 

Genom bra 
rekommendationer 

100 % säker och 
kompetent 

Kompetent och ger 
bra råd 

Önskvärda 
egenskaper 
hos revisorn 

Rätt personkemi 
kompetens, rak 
och ärlig 

Kreativ, idérik, 
kompetent och 
framåtanda  

Kunnig, 
professionell och 
integritet 

Tydlig, ödmjuk, 
förstående och 
kunnig 

Noggrann, 
tidseffektiv, 
pedagogisk och lätt 
att arbeta med 

Professionell, 
pedagogisk och 
kommunikation 

Kunskap, 
kompetens och 
personkemi 

Intresserad, 
vetgirig, 
uppdaterad och 
noggrann 

Relation till 
revisorn 

Personlig  Personlig Formell Informell Formell Personlig Personlig Personlig 

Förväntningar 
överensstämt 
med 
verkligheten? 

Ja Ja  Till viss del, men 
besviken på 
revisorns insats 

Ja Till viss del Ja  Både och Ja 



~ EMPIRI ~ 
____________________________________________________________________________________________________________  

54 

Vad skulle 
föranleda ett 
byte av 
revisorn? 

Dålig 
personkemi och 
onödigt petig 

Dålig revision 
och hög kostnad 

Dåligt rykte och får 
inte de råd som 
behövs 

Revisorn 
missköter sig 
och dålig 
personkemi  

För dyr revision 
och att revisorn gör 
fel 

Dålig personkemi 
och ett ej 
fungerande 
samarbete 

Att revisorn 
missköter sig 

Om nuvarande 
revisor slutar eller 
negativt rykte om 
revisorn 

Vad skulle i så 
fall 
prioriteras? 

Personkemi och 
kunskap  

Erfarenhet av 
branschen  

Engagemang, 
kunskap och 
förståelse för 
verksamheten  

Specialiserad 
inom branschen 
och företagstyp 

Närheten till 
revisorn och 
kunskapen inom 
branschen 

Seriositet, kreativ 
och uppdaterad  

Relationsbaserad 
rådgivning 

Gott rykte och 
rekommendationer, 
uppdaterad och 
kompetent 

 
Tabell 5.1 En sammanfattning av respondenternas åsikter  
 
 
 
 
 
 



~ ANALYS ~ 
________________________________________________________________________ 

55 

6. ANALYS 
Analysen kommer att ske med en mellanfallsanalys. I analysen sammanbinds teori och 
empiri och de data som framkommit i uppsatsen analyseras. För att underlätta för 
läsaren inleder vi analysen med att återigen ta upp vår problemformulering och vårt 
syfte.   
 
Problemformulering 
”Vilka faktorer styr valet av revisor för mindre företag?”   
 
Syfte 
”Vårt syfte är att beskriva hur företagen går tillväga, då de väljer revisor. Vi vill föra en 
diskussion för att skapa en ökad förståelse kring vilka faktorer som spelar roll samt 
påverkar i hög grad företagens beslut om val av revisorer för utförande av revision i deras 
verksamheter.”  
 
6.1 Marketing Mix 
Som kan ses i tabell 5.1 ansåg flertalet av de tillfrågade respondenterna att priset inte 
hade en avgörande betydelse vid valet av revisor. Många respondenter ansåg att priset för 
tjänsten var ungefär likvärdigt hos de olika revisionsbyråerna. Det skulle kunna bero på 
att FAR SRS yrkesetiska regler begränsar revisorernas möjlighet att prissätta och därmed 
blir det likvärdigt.110 Grönroos kommer i sin artikel fram till att prissättning av tjänster är 
ett viktigt område även att området är relativt outforskat kring vilken betydelse priset 
har.111 Intressant är att det framkom att priset inte var en avgörande faktor vid valet. Vi 
menar att det hänger samman med att priset är likvärdigt mellan de olika byråerna och 
därmed blir det andra faktorer som styr. Om valet står mellan två olika revisorer och de 
har liknande prissättning men att den ena har bättre rekommendationer, då faller valet 
självklart på denna revisor. Det framkom även att en företagsledare var så nöjd med sin 
revisor att han kunde tänka sig att betala mer för tjänsten bara för att han var så nöjd. Det 
var ett fåtal företag som prioriterade priset. De förutsatte att kompetensen var lika hos de 
olika byråerna och lät därför priset styra vid valet. Det framkommer alltså inget entydigt 
här utan det beror på hur de ser på hur de olika revisionsbyråerna differentierar sina 
tjänster. Vi anser därför att det beror på den enskilde företagarens inställning och tycke 
till revisorerna som styr om priset är en avgörande faktor eller inte.  
 
Platsen i marketing mix handlar om att göra produkten/tjänsten tillgänglig för kunden.112  
Det var relativt många av respondenterna som prioriterade möjligheten att snabbt få tag 
på revisorn och många underströk vikten av snabba svar vid en fråga till revisorn. I 
affärer finns inte tiden att vänta. Ett fåtal av företagsledarna underströk även vikten av att 
revisionsbyrån finns lokalt. Det hör samman med produkten och hur den anpassas till 
kunden. Den tredje nivån i produktuppdelning är hur bra lösningar och erbjudande som 
föreslås kunder.113 De flesta av respondenterna var nöjda med sin revisor och det innebär 

                                                 
110 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL - 2007-11-27  
111 Storbacka, Strandvik och Grönroos, ”Managing Customer Relationships for profit: The Dynamics of 
Relationship Quality,” 35-36. 
112 Axelsson och Agndal. Professionell marknadsföring, 179. 
113 Ibid., 170-172. 
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att revisionsbyrån lyckats med att anpassa sin produkt till kunden. Den andra nivån i 
produkten handlar om vilken kvalitet och kundbemötande som erbjuds kunden.114 Många 
av respondenterna talar om kompetensen och lättillgängligheten som viktiga faktorer för 
ett bra samarbete, att revisorn är insatt och har en förståelse för företagets verksamhet. 
Samma faktorer återkommer när revisorns egenskaper diskuteras, kompetensen, 
personkemin och kommunikationen mellan revisorn och företagets VD.  
 
I teorin tas upp att vi ämnar studera om kommunikation i form av personliga kontakter 
används. Påverkan handlar om hur olika aktiviteter används för att kommunicera med en 
marknad och kunder.115 Den kommunikationen kan ske genom olika kanaler till exempel 
genom att befintliga kunder hos en revisor rekommenderar denne till sina affärsbekanta. 
Kommunikation förutsätter att information ofta överförs genom interaktiva kanaler, 
personkontakter är exempel på en sådan kanal.116 I studien framkommer att majoriteten 
av de tillfrågade företagen tillsatte sin revisor på grundval av rekommendationer genom 
sitt nätverk. Det blir också tydligt att personliga kontakter spelar en stor roll. Särskilt en 
av respondenterna kunde inte nog understryka vikten av personliga kontakter. Detta 
tolkar vi som att rekommendationer och personliga kontakter är grundläggande för 
revisionsbyråer när det kommer till påverkan, kommunikation och möjligheten att nå ut 
till nya kunder. För att nå nya kunder och få goda rekommendationer anser vi även att det 
är viktigt att vårda de kundrelationer som redan finns.  
 
6.2 Relationsmarknadsföring 
Precis som vi har tagit upp tidigare i teoridelen av arbetet, tar relationsmarknadsföringen 
över marketing mixens betydelse som den dominerande teoriansatsen i dagens 
marknadsföring.117 Relationsmarknadsföring handlar främst om en utveckling samt en 
utvidgning av kundrelationer för att på det sättet skapa ett mervärde för kunderna. De 
centrala delarna i relationsmarknadsföringen är kommunikation, kvalitet samt 
kundlojalitet. Andra saker som relationsmarknadsföring i vår studie består av, är 
renommé, word of mouth samt förväntningsgapet mellan revisorn och dennes kund. 
Under intervjuerna har ovanstående faktorer berörts i olika omfattningar som vi nu 
kommer att beskriva och analysera enligt nedanstående. 
 
I revisorns arbete är kommunikation en viktig del av uppdraget då uppdragets resultat 
varierar i stor del beroende på hur accessen varit till information. Hur öppen kunden har 
varit gentemot revisorn och vilken kommunikation de har haft. Precis som vi har trott 
enligt teorin, anser våra respondenter att kommunikation är viktigt. De önskar erhålla en 
jämn kommunikationsnivå samt kunna ha en öppen relation med revisorn. En relation 
som baseras på klara besked och raka svar. Vi har uppfattat det som ett önskemål från 
företagens sida att revisorer ska bli mer förklarande i sitt jobb. Att de tar sig tid och på ett 
enkelt sätt kan förklara saker som företagsledarna uppfattar som krångliga och 

                                                 
114 Axelsson och Agndal. Professionell marknadsföring, 170-172. 
115 Rowley, “Promotion and marketing communications in the information marketplace,” 383-387. 
116 Axelsson och Agndal. Professionell marknadsföring, 192-198. 
117 Grönroos, “From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing,.” 
4-6. 
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obegripliga. Revisorn ska även kunna dra tydliga gränser när det gäller vad företaget får 
göra och inte göra. Några av de intervjuade VDn har uppgett att de har haft tidigare 
erfarenheter av revisorer som bara ger en grådimma av svar och inga konkreta 
handlingsalternativ. Våra respondenter menar att det vore bättre om revisorer är mer 
tydliga på förmedla budskap vad som är tillåtet att göra enligt lag.  
 
Vi anser vidare att kommunikation är en grundförutsättning för att ett samarbete ska 
kunna fungera mellan företagen och deras revisor. Vi antar att företagen vill uppnå en 
öppen dialog där båda parter kan på jämna villkor sätta sig ner och diskutera, för att inte 
bara gå på vad revisorn tycker. Flera av respondenterna har uppgett att det är viktigt att 
deras revisor har en viss insikt i verksamheten, inte i den löpande verksamheten utan mer 
vad gäller typ av företag samt bransch. Revisorer måste idag förstå kundens typ av 
företag samt kunna ta hänsyn till detta i utförandet av sitt uppdrag. Vi menar att både 
revisorer och företagsledare ska intressera sig mer för varandras arbete i framtiden för att 
kunna uppnå samma plattform för diskussion som företagen efterfrågar idag. Genom att 
bägge parterna utvecklar större kunskap om varandras arbete, leder detta till att minska 
förväntningsgapet som annars finns mellan revisorn och dennes kund.  
 
Revisionstjänstens kvalitet är ett annat ämne som berördes indirekt under intervjuerna. 
Kvalitet på tjänsterna som revisorn tillhandahåller, ses som ett måste för att kunna skapa 
långsiktiga relationer med nöjda kunder.118 Majoriteten av de intervjuade VDn var nöjda 
med sina revisorer och deras kvalitet på arbetet. Ett mått som användes av flera 
respondenter för att mäta kvalitet, var vad revisionen fick för följder efter granskning från 
Skatteverket. Om inga fel upptäcktes samt att revisionen gick igenom, ansågs detta vara 
ett mått på hög kvalitet i revisorns tjänsteutförande. Någon av respondenterna har angett 
kvalitet som viktigt vid deras val av revisor. Andra respondenter har tyckt att kvalitet är 
en förutsättning för tjänstens utförande. Vi anser dock att kvalitet på revisorns arbete är 
en sådan sak som upptäcks med tiden. Eftersom många av våra intervjuade företag har 
haft sin revisor under många år, har de kunnat skapa sig en slags uppfattning om 
kvaliteten på revisorns arbete.  
 
Men för att kunna redogöra för kvaliteten för sin revisors arbete måste företagen ha något 
att jämföra med. Det framkom i studien att företagsledarna inte hade genomfört några 
formella utvärderingar av revisorns arbete. Dock hade flera av de intervjuade 
respondenterna varit ute i branschen och diskuterat samt jämfört sin revisor med kollegor 
inom sin bransch. Flera av respondenterna har blivit erbjudna revisionstjänster av andra 
revisionsbyråer som ville ha dem som kund. Men majoriteten av företagsledarna har 
beslutat att behålla sin nuvarande revisor på grund av att de var nöjda med sin revisor. 
Detta stämmer överens med teorin om att det finns ett starkt samband mellan lojalitet och 
kundens nöjdhet. Sambandet som visar att nöjda kunder förefaller att vara lojala.119 
 
Vi upplever det som att företagsledarna i någon omfattning har en viss uppfattning om sin 
revisor samt kvalitet på det av denne utförda arbetet. Vi bedömer därför att kvalitet är en 

                                                 
118 Arnerup-Cooper och Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, 241.    
119 Hocutt, “Relationship dissolution model: antecedents of relationship commitment and the likelihood of 
dissolving a relationship.” 191. 
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faktor som har stor vikt vid företagets beslut om byte av revisor. Kvalitet är en faktor som 
ses mer eller mindre likvärdig mellan revisorer ur företagens synsätt, så länge de är nöjda. 
Men om det visar sig att företagen inte längre får den kvalitet i revisionstjänsten som de 
önskar ha och därmed inte är nöjda med sin revisor, kommer de sannolikt att byta. Precis 
som det har tagits upp i teorin måste revisionsbyråer som är tjänsteföretag härmed 
utveckla sina kundrelationer och erhålla en stabil nivå på dessa samt arbeta för att behålla 
dessa relationer för att lyckas med värdeskapande för  sina kunder.120  
 
Som vi har förstått under studien, omfattar begreppet kvalitet inte bara själva 
revisionsuppdraget utan kvaliteten på revisorns arbete handlar även om vad revisorn kan 
tillhandahålla vid sidan om själva revisionen. Företagsledarna är ute efter att erhålla ett 
mervärde i revisorernas tjänster, ett mervärde som ges i form av rådgivning. De flesta av 
våra respondenter anser att revisorernas rådgivning är viktigt och tillför ett mervärde till 
deras företag, medan revision är bara en granskning och en kontrollfunktion. Flera av de 
intervjuade VDn vill gärna se en ökning av revisorns rådgivning då dennes råd och 
kunskap värdesätts av företagen ifråga.  Rådgivning får en allt större roll idag och vi 
menar att ett sätt för revisorer att vinna kunder och deras lojalitet är genom att finnas 
tillhands och ge dem rätta råden när de behövs. För att kunna göra det menar vi att 
revisorerna ska bli mer insatta i företagens verksamhet och inte behandlar företagen bara 
som ett uppdrag, ”en pärm med siffror”, utan revisorer bör bli mer serviceinriktade och 
rådgivande i sina arbetsroller. Revisorer måste utveckla ett sätt att bli mer rådgivande i 
sin roll utan att går utanför revisorns yrkesrolls gränser. Med dessa gränser menar vi de 
regler samt lagar som tillhandahålls av Revisorsnämnden samt FARSRS som revisorn 
ska följa.  
 
Kundlojalitet är en faktor som har visat sig ha stor betydelse i vår studie, då de flesta av 
respondenterna tenderar att vara lojala mot sina revisorer. En av respondenterna hade haft 
samma revisionsbyrå i 40 år, en annan har haft samma revisor i 15 år. Majoriteten av 
respondenterna har haft samma revisionsbyrå under många år och aldrig bytt. Flera av de 
intervjuade företagen har även haft samma revisor under många år och har bytt endast i 
den omfattning de varit tvungna. Företagen har bytt när revisorn själv har valt att gå i 
pension eller slutat av andra personliga orsaker som inte berodde på företaget ifråga. 
Detta visar på en välutvecklad kundlojalitet som baseras på att kunderna förefaller sig 
vara nöjda, det vill säga att en kundnöjdhet finns. Som vi tagit upp tidigare i teorin, finns 
det två typer av kundnöjdhet, ekonomisk samt social kundnöjdhet.121 Våra respondenter 
har visat att de upplever båda dessa typer av kundnöjdhet. Några av respondenterna har 
pratat om dyra uppstartskostnader med en ny revisor som har direkt att göra med den 
ekonomiska kundnöjdheten. Vi anser att företagen upplever även den sociala 
kundnöjdheten då rådgivning anses vara en viktig del för företagen i deras samarbete med 
revisorn. Vi anser att revisorer som har jobbat med ett företag under många år kan ge mer 
insiktsfulla råd, då de är insatta i verksamheten och känner till företaget på ett mer 
ingående sätt än nytillsatta revisor. Vi tycker därför att båda typer av kundnöjdhet finns i 
de intervjuade företagen och utvecklar företagens kundlojalitet gentemot deras revisorer 
och detta stämmer överens med vår teori om kundnöjdheten som begrepp. 

                                                 
120 Arnerup-Cooper och Edvardsson, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, 237. 
121 Söderlund, Den lojala kunden, 62.  
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Ett annat tecken på lojalitet visar de intervjuade företagen när de väljer att stanna inom 
samma byrå och låta en annan revisor ta över uppdraget på rekommendation av den förra 
revisorn när denne väljer att sluta. Vi tolkar det som att företagen utvecklar ett förtroende 
för sin revisor under det långa samarbetet och litar på denne fullt ut vid dennes val av 
efterträdare för företaget. Detta eftersom företagen där revisorn har slutat har accepterat 
dennes efterträdare fullt ut. Men vi antar även att det kan bero på att företaget känner till 
den nya revisorn sedan tidigare för att denne oftast har varit den föregående revisorns 
assistent och jobbat med företaget innan tillsättningen. Vi menar därför att främsta 
orsaken till att företagen stannat inom samma revisionsbyrå inte beror på själva byrån 
eller deras rykte utan mer på revisorn och hans personlighet samt kunskap och 
kompetens. Vi har fått den uppfattningen under studien att valet av revisorn förefaller att 
baseras främst på själva revisorn som individ och dennes egenskaper istället för 
revisionsbyråns namn, storlek och deras renommé.  
 
Vi anser att vår studie har visat att ett gott renommé har en mindre betydelse vid 
företagens val av revisor. Detta eftersom flera andra faktorer som kompetens, personkemi 
och erfarenhet visade sig vara viktigare än renommé. De flesta av de tillfrågade VDarna 
fann revisorers renommé vara likvärdigt mellan de olika revisorerna och 
revisionsbyråerna. Företagsledarna utgick från att alla revisorer har ett bra anseende och 
rykte och ansåg inte det vara en faktor som kunde styra deras val av revisor i första hand. 
 
Revisorns renommé handlar om dennes rykte och en fråga som vi ställde respondenterna 
var hur de skulle påverkas av ryktesspridning. Word of mouth handlar om just 
ryktesspridning från individ till individ och när rykten kommer från någon bekant, anses 
den informationen vara mer pålitlig än den information som sprids via formella 
kanaler.122 I vår studie har det framkommit att respondenterna anser att de skulle 
påverkas av ett positivt rykte om revisorn. Dock anser de flesta av intervjuade VDarna att 
andra faktorer är viktigare och går före revisorns rykte. Detta tolkar vi som att det 
positiva revisorsryktet och spridning av detta har en viss påverkan på företagens val av 
revisor men står underlägsen i förhållande till andra faktorer.  
 
Negativ ryktesspridning anser vi påverkar respondenterna mer eftersom de flesta av de 
intervjuade VDarna skulle ta sig tid och undersöka om ryktet är sant samt konfrontera 
revisorn. En orsak till varför ett negativt rykte är viktigt att undersöka är att flera 
respondenter uppger att de är rädda för att det negativa ryktet kan kopplas ihop med deras 
företag och dess rykte.  Beroende på vad ryktet handlar om skulle vissa respondenter 
tänka sig att byta ut revisorn om ryktet skulle ha en negativ påverkan på deras kunder. Vi 
förmodar därför att flera av respondenterna skulle välja att hålla sig borta från revisorer 
med dåligt rykte för att de är mån och rädd om sitt företags rykte. Vi menar därför att ett 
negativt rykte får större betydelse än ett positivt, vilket bekräftar det som sägs i teorin att 
negativ word of mouth har större genomslagkraft än positiv ryktesspridning.123 Detta 
visar på att verkligheten stämmer överens med den teori som vi har i vår studie.    
 

                                                 
122 Solomon, Consumer Behaviour – buying, having and being, 379. 
123 Ibid., 381-382. 
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En annan faktor som spelar en betydande roll i relationsmarknadsföringen är 
förväntningsgapet som existerar mellan revisorn och dennes kund. Förväntningsgapet är 
skillnaden mellan vad revisionskunderna förväntar sig av revisorn och vad revisorn 
faktiskt gör.124 Vår studie har visat att majoriteten av respondenterna anser att deras 
förväntningar på revisorn och dennes arbete har stämt väl överens med verkligheten. 
Detta kan bero på respondentens tidigare erfarenheter av revisorer som har gett en 
uppfattning samt kunskap om vad revisorers tjänster innehåller och inte innehåller. Det 
kan även bero på företagets inställning till revisorn, om företaget har haft en negativ 
inställning från början, så har detta resulterat i ganska låga förväntningar. Om företaget i 
efterhand ändrat sin uppfattning om revisorn har förväntningarna höjts och överträffats 
till revisorns fördel. Vi finner även ett samband i vår studie då alla våra respondenter 
verkade vara överens om en sak. Sambandet visar att så länge företagen är nöjda med sin 
revisor uppger de också att deras förväntningar stämt överens med verkligheten. Vi tolkar 
detta som att företagens nöjdhet hänger ihop med deras förväntningar. Har företagen haft 
vissa förväntningar på revisorn och dessa inte blivit infriade, blir företagen besvikna på 
revisorn samt missnöjda och tenderar då att byta revisor.  
 
Precis som teorin om förväntningsgapet säger att en ökad kunskap om revisorer leder till 
att minska själva gapet,125 menar vi att det även förhåller sig så i verkligheten. Våra 
respondenter som helhet uppger sig ha en bra insikt i vad en revision innebär samt vad en 
revisor gör. Majoriteten av de intervjuade är även nöjda med sin revisor och tycker att 
deras förväntningar har stämt väl överens. Vi menar att faktorer som att de flesta av våra 
intervjuade företag har funnits verksamma under många år och haft samma revisor under 
många år, påverkar företagens förväntningar på revisorer positivt. De flesta av 
respondenterna har haft ett långvarigt samarbete med sin revisor och därmed fått insikt i 
vad en revisors arbetsuppgifter innebär. Det är inte säkert att deras förväntningar har 
stämt överens från början men med tiden har företagen fått mer kunskap om vad deras 
revisor ska utföra i sitt jobb och vad som ingår i dennes tjänster. Vi anser därför att det 
beror mycket på själva relationen mellan kunden och revisorn och tiden som relationen 
funnits som påverkar i hur stor utsträckning kunders förväntningar på revisorer stämmer 
överens med verkligheten. 
 
6.3 Nätverk 
De faktorer som framkommer som viktiga i marketing mix hör också samman med 
nätverk. Personkemin som nämns av ett flertal respondenter är en faktor som återkommer 
när det handlar om nätverk också. Gummesson menar att hela samhället är ett nätverk av 
relationer.126 På frågan hur det kommer sig att VD valt just den revisor som valdes 
nämner många respondenter vikten av personliga kontakter, vilket talar för att 
revisorernas nätverk är viktiga när nya kunder ska uppsökas. Vi trodde innan vi började 
med uppsatsen att nätverk och personliga kontakter spelar stor roll när revisorer tillsätts 
och studien har visat på att de faktorerna har en stor betydelse, vilket bekräftar vår 
förutfattade mening.  
 

                                                 
124 Koh och Woo, “The expectation gap in auditing,” 147-148. 
125 Ibid. 
126 Gummesson, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, 22-23. 
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I en annan undersökning som genomfördes i Storbritannien framkom att personkemi var 
en viktig faktor vid samarbetet med revisor och vid val av revisor.127 I vår studie 
återkommer betydelsen av personkemin ofta. Utan en fungerande personkemi fungerar 
inte samarbetet, några av respondenterna är beredda att byta revisor om personkemin inte 
stämmer, vilket visar på hur viktigt det är. Personkemi är personligt då en bra personkemi 
inte går att lära ut utan det är viktigt att de olika individerna har personligheter som dras 
till varandra. I teorin diskuteras även att personkemin torde ha större betydelse i mindre 
företag än i större företag, eftersom där sköts ofta ekonomin av en hel avdelning medan i 
mindre företag sköts ekonomin ofta av företagets VD eller eventuellt en person till och 
relationen till revisorn blir på en helt annan nivå. Det stämmer överens med våra 
iakttagelser i studien då de flesta mindre företagen nämnde personkemin som en viktig 
faktor, förutom det större byggföretaget, företag B, där personkemin tonades ner till 
förmån för andra faktorer såsom kompetens och kreativitet.  
 
Uppdragsengagemang och intresse för företaget återkommer också under intervjuerna. I 
teorin tar vi upp att det är viktigt att revisorn visar en vilja att engagera sig i revisionen 
och företaget, kunden får då större tillit och förtroende för revisorn.128 Det skapar även 
incitament för ett varaktigt samarbete mellan revisorn och kunden. Detta visar sig även i 
vår studie då ett flertal respondenter tar upp vikten av att revisorn är insatt i företaget och 
engagerar sig som förutsättning för ett bra samarbete och förtroende.  
 
I studien framkommer från flera respondenter att tidseffektivitet är betydelsefullt, dels för 
att timkostnaden är hög och dels för att företagen anser att det är viktigt att få valuta för 
sina pengar. Tidseffektivitet spelar därför roll och precis som det diskuteras i teorin är det 
en betydelsefull faktor för företagen i valet av och samarbetet med revisorn. På samma 
sätt tas i studien upp frågan om hur de olika företagen reflekterar över hur 
revisionsarvodet har förändrats över åren och där framkommer att ingen av 
respondenterna ansåg att revisionsarvodet ökat mer än normal prisökning i samhället, och 
majoriteten ansåg sig få valuta för de pengar som revisorn kostade. Detta tolkar vi som att 
revisionsbyråerna lyckats med att skapa ett kundvärde i sin produkt.  
 
Kluster bygger på att företag för att stärka sin konkurrenskraft är beroende av lokal miljö 
med starka länkar mellan till exempel specialiserad arbetskraft, krävande kunder och 
sporrande konkurrenter.129 De större revisionsbyråerna bildar kluster där den enskilde 
revisorn via detta får tillgång till den information denne behöver. Stora revisionsbyråer 
kan dra nytta av att kunskapen finns i huset. Vissa av respondenterna i studien föredrog 
stora byråer, eftersom det ger mer möjligheter för dem som kunder i form av mer 
specialiserad information och kompetens. Finns inte just den specialiserade kunskapen 
företagen behöver hos den enskilde revisorn, finns en möjlighet genom den större byrån 
att ändå få tillgång till den specialiserade kompetensen. Med andra ord har de stora 
revisionsbyråerna en fördel av sin storlek och det är något som kunder uppskattar. I 
studien framkom att de företag med en mer komplicerad verksamhet och redovisning 

                                                 
127 Hussey, “The Familiarity Threat and Auditor Independence,” 193-194.    
128 Hocutt, “Relationship dissolution model: antecedents of relationship commitment and the likelihood of 
dissolving a relationship.” 192. 
129 Söderström, kluster.se Sverige i den nya ekonomiska geografin, 11.  
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föredrog större revisionsbyråer medan de företagen med enklare redovisning föredrog 
mindre revisionsbyråer som specialiserat sig på mindre företag. Några av respondenterna 
var indifferenta till revisionsbyråns storlek. Utifrån detta kan slutsatsen dras att 
revisionsbyråns storlek spelar en större roll än vad vi i början av studien trodde att det 
skulle göra och för vissa av företagen en faktor som väger in vid valet av revisor.  
 
6.4 Kunskap och kompetens 
Kunskap och kompetens trodde inte vi skulle vara sådana faktorer som skulle påverka 
företagsledarna vid deras val av revisor. Detta främst för att vi ansåg dem vara mer eller 
mindre likvärdiga mellan revisorer. Det som har kommit fram under intervjuerna, har 
visat att dessa faktorer påverkar företagsledarna vid deras val av revisor i mycket större 
utsträckning än vad vi själva trodde. 
 
De flesta av våra respondenter uppgav att kompetens samt kunskap är saker som de 
värdesätter vid själva valet av revisorn. Flera av de intervjuade företagsledarna fann att 
kompetens samt kunskap har störst betydelse vid deras val av revisor. Vi anser att det 
beror på att företagen vill ha en stjärna, ingen vill ha revisor med begränsad kunskap som 
det inte går att lita på. De flesta VDna har även hört sig för i branschen om revisorer för 
att kunna försäkra sig om att deras revisor är kompetent och pålitlig. Vi bedömer detta 
förfarande som att företagen vill ha valuta för sina pengar och vill anlita den bästa samt 
mest kunniga och kompetenta revisorn. Vi har utökat vår teoridel med ny teori om 
kunskap samt kompetens, där kunskap ingår som en del i kompetensen. Kompetens 
består av förmågan samt viljan att klara av ett uppdrag.130 Förmågan består inte bara utav 
kunskap utan även av ett gott omdöme, erfarenhet, färdigheter medan viljan kännetecknas 
utav självförtroende, motivation samt uppdragsengagemang. Samtidigt måste 
kunskapsföretag utveckla kompetensen hos sina medarbetare genom en identifiering och 
en tillfredsställelse av deras behov.131 
 
Vi anser att respondenterna har berört dessa olika delar under intervjuerna, när de angett 
betydande faktorer vid valet av revisorn och därmed har verkligheten stämt överens med 
teorin om vad kompetens är. När respondenter besvarade frågan om önskade egenskaper 
hos en framtida revisor kom det fram att en revisor skulle vara idérik, kreativ och 
uppdaterad. Andra egenskaper som värdesätts av företagsledarna är att revisorn ska ha en 
vilja att lära sig nya saker samt intressera sig för sitt jobb, ha en framåtanda samt kunna 
själv komma med idéer och förslag. För att revisorn ska kunna vara kreativ, ständigt 
uppdaterad samt idérik, krävs det att dennes arbetsgivare satsar på att utveckla dennes 
behov som exempelvis kreativitet. Det krävs en ständig stimulans och vi förmodar att det 
hjälper om revisionsbyråer anpassar sin företagskultur till att sporra den enskilde 
medarbetaren till att själv bli mer kreativ samt idérik.  
 
Det gäller för kunskapsföretagen idag att allt mer tänka på kompetensutveckling hos 
medarbetarna för att kunna behålla nöjda kunder. Detta stämmer överens med den teori 
som har tagits upp av oss tidigare om att revisionsbyråer måste låta personalen utvecklas 
och se till att ha nöjda medarbetare för att dessa skapar då nöjda kunder som förblir 
                                                 
130 Alvesson, Kunskapsarbete och kunskapsföretag, 124. 
131 Ahrnell och Nicou, Kunskapsföretagets marknadsföring, 126. 
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lojala. Vi tolkar respondenternas svar och önskan på hur de vill att revisorer ska vara som 
ett tecken på att företagen har tröttnat på den gamla och trista revisorsrollen. Företagen 
vill idag ha engagerade, kreativa samt uppdaterade revisorer som vågar tänka i nya banor, 
vill lära sig kundernas verksamheter och stödjer företagen mer än kontrollerar dem. Det 
kan också vara så att den gamla och strikta rollen är på väg att sköljas bort och revisorer 
måste idag bli allt mer kundmedvetna för att överhuvudtaget kunna etablera nya 
kundrelationer samt behålla gamla kunder. I studien upplever vi att det framkommit att 
det är kundens marknad som råder idag, då fokus ligger på kunden och relationen till 
densamme. Fokus inom marknadsföringen ligger idag på relationer. Kunden utvärderar 
revisorn och skulle denne inte vara nöjd, byts revisorn ut för att få en revisor som 
motsvarar kundens/företagets krav och förväntningar därmed är det kundens marknad 
som råder. Det gäller för revisorerna och revisionsbyråerna att anpassa sig inför 
framtiden.   
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7. SLUTSATSER 
I denna avslutande del av vårt arbete tänker vi koppla åter till syftet och besvara vår 
problemformulering samt beskriva vad vi har kommit fram till i vår studie.  
 
Vårt syfte med studien har varit att beskriva vad det är som gör att företagen väljer en 
viss revisor framför den andra. Vi tänker skapa en större förståelse om vilka faktorer som 
spelar roll vid företagens beslut om val av revisor. Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte i 
studien och funnit att det finns en tendens att vissa faktorer är mer viktiga än andra och 
får därmed större betydelse för företagens val av revisor. Dessa faktorer som vi bedömer 
vara viktigast är personkemi, personliga kontakter, kompetens samt kommunikation.  
 
Personkemi har visat sig vara en väsentlig faktor för att ett samarbete ska kunna erhållas 
mellan företagen och deras revisorer. Det vi har kommit fram till är att personkemin har 
en avgörande betydelse för mindre företag. Personkemin måste stämma mellan företaget 
och dennes revisor för att dessa parter ska kunna få ett bra samspel samt att tillit ska 
kunna byggas. 
 
Personliga kontakter är faktorn som har betytt mycket i hur företagen gick tillväga vid 
valet av revisorn. Det var personliga kontakter som avgjorde deras val av revisor om 
företagen inte tog över en revisor som redan fanns i företaget. Det är rekommendationer 
som har förekommit mest via de personliga kontakterna. Detta tolkar vi som att 
personliga kontakter och rekommendationer är en förutsättning för revisionsbyråerna när 
det kommer till att få nya kunder till revisionsbyråerna.  
 
Kompetens har visat sig vara den egenskap som företagen efterfrågade mest. Revisorns 
kompetens och en förbättring av denna var företeelser som värdesattes högt av företagen i 
förhållande till andra faktorer. Vi anser att revisorn måste uppdatera sin kunskap och 
utveckla sin kreativitet för att kunna tillfredställa kundens behov på ett påtagligare sätt. 
Vi menar därmed att det är särskilt viktigt att revisionsbyråerna satsar på 
kompetensutveckling och utbildning av sina medarbetare för att kunna behålla sina 
kunder och göra dem nöjda.  
 
Kommunikation har visat sig vara en grundförutsättning för att företagen ska kunna 
samarbeta med sina revisorer. Vi har fått den uppfattningen att kommunikation på en hög 
nivå betyder allt för skapande av en öppen relation som är en förutsättning för en väl 
genomförd revision med hög kvalité. Företagen måste bli mer öppna och mottagliga för 
att kommunikationen ska fungera mellan parterna. Revisorer ska i sin tur bli tydligare på 
att förmedla budskap och bli mer förklarande samt pedagogiska i sina svar. Att tala med 
bönder på bönders språk. Vi anser att båda parter måste anstränga sig mer för att ta 
kommunikationen till en högre nivå och därmed skapa ett mervärde av revisorns tjänst.  
 
Vi anser att dessa ovanstående faktorer är dem som huvudsakligen styr valet av revisor i 
mindre företag och därmed anser vi oss ha besvarat vår problemformulering.  
 
Det vi tycker har framkommit genomgående i studien är respondenternas intresse av en 
mer värdeskapande rådgivning från sin revisor. Majoriteten av respondenterna vill se en 



~ SLUTSATSER ~ 
________________________________________________________________________ 

65 

ökning av rådgivningsdelen i förhållandet till revisionen. En slutsats som vi kan dra av 
detta är att kunderna idag förväntar sig mycket mer än själva granskningen, de vill ha mer 
av tjänsten och de investerade pengarna.  
 
En annan slutsats som vi kan dra i vår studie är att mindre företag förhåller sig till att vara 
lojala mot sin revisor och väljer att ha samma revisor samt samma revisionsbyrå under 
flera år. Vi anser att denna lojalitet baseras i grund på den kvalitet som revisorns arbete 
innehåller samt att företagen trivs med sin revisor. Med att företagen trivs menar vi att 
företagen har uppnått en önskad nivå på kommunikation och samarbete, vilket gör att 
företagen är nöjda med sin revisor i dagsläget och förefaller inte till att ett byte av 
revisorn skulle vara aktuellt.  
 
I empirin framgår att samarbetet och valet av revisorn är mer knutet till revisorn som 
person och dennes personliga egenskaper, till exempel prioriterar flertalet respondenter 
personkemi och kompetens, vilket är individuella egenskaper och inte något generellt för 
alla revisorer. Det är individspecifikt. Det som framförallt är viktigt vid valet av revisorn 
är att VDn och revisorn klickar när de möts första gången. Slutsatsen är att det är 
individen som styr ett kvalitativt utbyte inte själva revisionsbyrån.  
 
Avslutningsvis anser vi att vi har belyst vår problemformulering samt uppfyllt syftet med 
uppsatsen. Vi har även funnit vilka faktorer som är viktigare än andra vid mindre företags 
val av revisor. Vi upplever vår studie vara intressant samt nyskapande i den form vi har 
behandlat ämnet ur kundens perspektiv samt synsätt. Vi har skapat en övergripande bild 
om vad företagen egentligen tycker och värdesätter vid deras val av revisor och hoppas 
med vår studie bidra till en ökad förståelse inom detta ämne, till exempel för 
revisionsbyråer som därmed kan få en ökad insikt i hur företagen, deras kunder, tänker 
och tycker.  
 
7.1 Förslag till vidare forskning 
Uppsatsens slutsatser kan med fördel användas till genomförande av en kvantitativ studie 
där en rangordning kan skapas mellan de olika faktorerna och även ett större omfång av 
respondenter möjliggörs, vilket skulle öka studiens generaliserbarhet. En kvantitativ 
studie ger likaså möjlighet att se om skillnader förekommer mellan olika branscher, 
storlek på företag och det geografiska läget.  
 
Det skulle även vara intressant att genomföra en liknande kvalitativ studie på mellanstora 
företag för att se om några skillnader uppkommer mellan den studien och vår studie. 
Detta för att se vilka faktorer som har störst betydelse i mellanstora företag och om dessa 
på något sätt skiljer sig från de faktorer som påverkar mindre företag.  
 
 



~ SANNINGSKRITERIER ~ 
________________________________________________________________________ 

66 

8. SANNINGSKRITERIER 
Det finns flera olika sätt att bedöma värdet av kvalitativa forskningsansatser. Ett speciellt 
drag vid kvalitativa studier är att de knappast går att upprepa identiskt lika och att 
därför andra kriterier än vid kvantitativa studier bör övervägas. Vi har valt att tillämpa 
Giltighet, Intersubjektivitet, Praktisk användbarhet som sanningskriterier i vår studie. 
 
8.1 Giltighet 
Giltighet i en studie uppnås genom att studien omfattar ett relevant antal intervjuobjekt i 
datainsamlingsprocessen och kan ge upphov till varierande resultat och bild av 
verkligheten. Det är viktigt att samla in data som kan belysa problemet utifrån olika 
aspekter och ge upphov till att nya nyanser skapas i studien.132 Graden av giltighet kan 
påverkas beroende på förhållanden i datainsamlingsprocessen. I vår studie påverkas 
giltighetens grad av intervjuernas atmosfär samt respondenternas syn och kunskap i 
ämnet. Respondenternas syn påverkas av deras utbildning, tidigare livserfarenheter, yrke 
samt personliga egenskaper. Vi har intervjuat åtta företagsledare, där samtliga 
representerar skilda företag inom olika branscher. Vi anser att vi har uppnått ett 
tillräckligt empiriskt kunskapsdjup genom intervjuer med de respondenter vi har valt. 
Respondenternas långa erfarenhet av att vara företagsledare samt deras kunskap i ämnet 
med varierande åsikter samt svar ger oss ett argument för en hög giltighet i vår studie.  
 
En studies giltighet ökar när inga fler intervjuer ger upphov till ny information utan att 
svaren känns igen och förhåller sig relativt lika med de tidigare svaren. När 
datainsamlingen inte längre ger upphov till ny information som kan föra studien framåt 
talas det om teoretisk mättnad. Denna mättnad innebär att mer information inte kommer 
att tillföra eller utveckla studien på något sätt.133 Vi tycker att vi har fått fram ny 
information vid varje intervju och hade visserligen kunnat få tillgång till mer information 
om vi hade gjort fler intervjuer. Dock tycker vi att våra respondenter svarade i stort sett 
lika och var överens om flera frågor. Vi uppfyller härmed kraven på en viss teoretisk 
mättnad och anser därmed att våra slutsatser inte kunnat påverkas i någon större 
utsträckning utav fler intervjuer. Samtliga respondenter svarade på alla frågor och med 
deras bidrag i studien kunde vi skapa ett tillfredställande empiriskt underlag för att kunna 
analysera. Utifrån detta bedömer vi att vi har en relativt god giltighet i studien.  
 
8.2 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet handlar om att en för studien helt utomstående person ska kunna på ett 
enkelt sätt förstå studiens upplägg och innehåll, det vill säga hur studien är genomförd 
rent praktiskt. Personen ska kunna följa med i studiens teoretiska samt analytiska 
resonemang och kunna bilda sig en uppfattning utifrån studiens ståndpunkter om studiens 
resultat är rimligt eller inte.134 I vår studie har vi försökt minska intersubjektiviteten 
genom att noggrant redogöra för hur vi ser på verkligheten och hur vår förförståelse 
påverkar oss. Vi har valt att beskriva våra utgångspunkter i arbetet samt vårt 

                                                 
132 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 165. 
133 Ibid. 
134 Eneroth, Bo. Hur mäter man ”vackert”?: grundbok i kvalitativ metod. Stockholm: Natur och kultur, 
1989. 
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tillvägagångssätt vid datainsamlingen väldigt utförligt, allt för att kunna minska 
intersubjektivitetens omfattning i studien.  
 
En annan definition av intersubjektiviteten är rekommendationen, men inte själva kravet 
att personer som intervjuas ska ges möjligheten att kunna granska bearbetningen av 
intervjuerna. Detta för att minska möjliga feltolkningar samt att intervjupersonen ska 
kunna kontrollera det insamlade materialet.135 Det kan även ge upphov till att någon helt 
utomstående läser materialet innan det används. Om respondenterna har några 
invändningar måste dessa infrias och det insamlade materialet skrivas om. I vår studie har 
vi valt att inte låta respondenterna läsa igenom någon sammanställning av deras 
intervjuer. Detta val grundar sig främst i att ingen av respondenterna har uttryckt behovet 
av att läsa någon sammanställning innan det används i arbetet. Det grundar sig även i att 
genom att låta respondenterna granska ens tolkningar, måste forskaren vara medveten om 
att det inte alltid är lätt att få acceptans för sina tolkningar. Intersubjektiviteten är i många 
fall beroende på om respondenterna känner sig hotade eller smickrade, om de har 
uppfattat tolkningarna som positiva eller negativa för deras del.136 Detta har vi tagit 
hänsyn till genom att respondenterna inte tagit ställning till en sammanställning. Det kan 
såklart diskuteras huruvida det är ett klokt val eller inte men på så sätt riskerar vi inte att 
respondenten ändrar sig i efterhand. Därmed har en viss intersubjektivitet uppstått men 
tillräckligt god för att ge giltighet åt studien.  
 
8.3 Praktisk användbarhet 
Studiens praktiska användbarhet bestäms utifrån hur tillämpbar den är i praktiken. Denna 
praktiska användbarhet kan fastställas först när andra individer, grupper och 
organisationer än de som studien är avsedd för, väljer att använda den för att kunna bättre 
förstå samt utveckla för att hantera deras verklighet.137 Vår studie har en begränsad 
omfattning och kan inte överföras på andra typer av undersökningsobjekt, där 
utgångspunkterna samt studiens preferenser kan skilja sig åt. Detta innebär att vi inte kan 
garantera att våra slutsatser i studien är överförbara på alla företag i den urvalsgrupp som 
vi har valt att studera. Vår studie kan däremot bidra med att visa vilka faktorer som 
tenderar att vara viktiga vid företagens val av revisorer samt redovisa de studerade 
företagsledarnas önskemål om hur revisorerna bör förändras i framtiden. Detta kan ge 
upphov till vidare forskning om revisorernas anpassning till den nya kundmarknaden som 
råder idag. Men vår studie är inte användbar i den mån att den på ett objektivt sätt 
beskriver och förklarar hur företagsledarna går tillväga vid valet av revisorn samt ger 
upphov till rekommendationer i någon större utsträckning. Vi menar att vår studie 
tillsammans med hjälp av andras erfarenheter, synsätt, tolkningar och utvecklingar kan 
bidra till att öka kunskapen och förståelsen om företagen och revisorer samt samspelet 
mellan dessa parter. Vi anser att studien kan vara till nytta för revisionsbyråer för att få en 
insikt i hur företagen tycker och tänker inför framtida samarbeten med kunder.  
 
 

                                                 
135 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 167. 
136 Ibid. 
137 Ibid., 168. 
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BILAGA 1, INTERVJU MANUAL 
 
Bakgrund företaget 
Vilken huvudsaklig verksamhet bedrivs? 
Hur länge har företaget funnits? 
Antal anställda? / Hur stort är företaget? 
 
Val av revisor 
Den revisor som du har nu, hur gick du tillväga när du anlitade hon/han?  
 

Vad hade störst betydelse vid valet? (någon du hört talas om tidigare, pris, 
personliga kontakter, kvalité, renommé, service, plats, själva tjänsten etc.)  

 
 Vad anser du har minst betydelse vid ditt val av revisor? 
 
Har revisorns rykte någon betydelse för dig? T ex skulle du påverkas av negativt rykte 
om revisionsbyrån? (till exempel att revisorn misskött sig)  
 
Vad tycker du har störst betydelse för ett bra samarbete mellan dig och din revisor?  

(T.ex. personkemi, insatt i verksamheten, lättillgänglig, tar sig tid för frågor, 
finnas på samma ort som du)  

 
Hur skapar en revisor ett förtroende hos dig?  
 
Vilken relation har du till din revisor? (formell eller personlig) 
Hur ser du på din revisor? Är han bara en utomstående granskare av siffror eller har han 
större delaktighet i din verksamhet? (har din revisor även en rådgivande roll i din 
verksamhet?) 
 
Vilka egenskaper ser du gärna hos din revisor?  
 
Vilka förväntningar hade du på revisorn och hur har dessa stämt överens med 
verkligheten?  
Har du någon gång utvärderat revisorns arbete?  
 
Hur länge har du haft din nuvarande revisor? (Har du bytt revisor någon gång de senaste 
åren?)  

Om ja, varför bytte du revisor, vad var huvudorsaken? 
Vad tror du skulle kunna få dig att byta revisor?  
Om du skulle byta revisor idag, vilka kvalitéer skulle du prioritera? 

 
Hur har revisionsarvodet förändrats över tid? Hur reflekterar du över det? Upplever du att 
du får mer för pengarna idag eller är det tvärtom? 
 


