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SAMMANFATTNING  

Alla företag måste redovisa sina intäkter och kostnader. Aktiebolag, föreningar och stiftelser 

har en så kallad revisionsplikt vilket innebär att det man redovisar måste granskas av en 

revisor. Detta kallas revisionsplikt. Det diskuteras om revisionsplikten ska avskaffas för 

mindre aktiebolag i Sverige. Den eventuella lagförändringen kommer att innebära 

marknadsförändringar för revisorerna. Revisionsmarknaden är idag en marknad med höga 

inträdesbarriärer. Marknadsföringsstrategier kan därför sägas vara av stor vikt för branschen. 

Det centrala inom tjänstemarknaden bygger på relationer. Det viktiga för revisionsföretagen 

är därmed att känna till vad som värdesätts hos klienterna. Detta gav oss vår 

problemformulering som lyder: 

 

Vilka faktorer påverkar mindre aktiebolags val av revisionsbolag? 

 

Vårt syfte är därmed att åskådliggöra de faktorer som påverkar mindre aktiebolags val av 

revisionsbolag. Studien är avgränsad till aktiebolag inom kategori två som är belägna i Umeå 

kommun. 

 

Studien har ett hermeneutiskt tolkande synsätt ur ett konstruktionistiskt perspektiv. Vi utgår 

från ett deduktivt angreppssätt men efter vår förstudie vidgades vår teoretiska referensram 

vilket innebär en sorts abduktion. Studien bygger på en kvalitativ metod där totalt sex 

respondenter intervjuats. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide vilket 

innebär en delvis strukturerad intervjuform. Intervjuguiden är uppbyggd på den teoretiska 

referensramen. Teorierna är formade utifrån sekundärkällor. För att få ett relevant 

teorimaterial har vi använt oss av olika hjälpsystem och databaser. Denna intervjuguide har 

gett oss ett brett empiriskt material som sedan analyserats utifrån den teoretiska referensramen 

och gett grunden för det resultat studien visar.  

 

Det visade sig att det är många olika faktorer som påverkar de mindre aktiebolagens val av 

revisionsföretag. De främsta faktorerna är rekommendationer från bekanta och relationen till 

revisionsföretaget. Men faktorer som ett extra engagemang från revisionsföretagets sida och 

stödtjänster i form av redovisning och juridisk rådgivning skapade mervärden. Dessa 

mervärden ledde till lojala kunder.  
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 1. INTRODUKTION 

I det här kapitlet ges en beskrivning av den bakgrund som lagt grunden för vårt ämnesval. 

Denna bakgrund är menad att ge en bättre förståelse för varför vi valt problemformuleringen. 

Därefter beskrivs syftet och de avgränsningar vi gjort med undersökningen, detta för att 

skapa en bättre bild av vad som är relevant i detta sammanhang.  

 

1.1 Ämnesval och problembakgrund 

Idag finns det krav på att alla företag ska redovisa sina intäkter, kostnader, tillgångar och 

skulder. Vare sig det är i form av en årsredovisning som syftar till att sprida information till 

olika intressenter eller om det är av skattemässiga skäl. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, 

stiftelser med mera har så kallad revisionsplikt. Det innebär att bolag som bedrivs i dessa 

former måste enligt lag varje år lämna en årsredovisning och revisionsberättelse som är 

kontrollerad och godkänd av en auktoriserad revisor till bolagsverket.1 Sverige har ca 4 300 

auktoriserade och godkända revisorer. Dessa har till uppgift att revidera aktiebolagens 

årsredovisningar.2 Antalet aktiva aktiebolag i landet uppgår till ca 329 000 stycken. Det 

innebär många potentiella klienter för revisionsföretagen.3 

 

I och med övergången till tillämpning av IAS och IFRS enligt EU direktiv har 

redovisningsreglerna och normerna under de senaste åren varit och är fortfarande under en 

omvandlingsfas. Bland annat diskuteras det om Sverige som många andra länder i EU ska 

avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag eftersom det inte längre finns några sådana 

krav. Allt detta har lett till och kommer att leda till förändringar på marknaden. Många av de 

aktiebolag som finns i Sverige kan komma att slippa undan revisionsplikten och därmed inte 

enligt lag vara förpliktade att anlita en revisor. 4   

 

På 1980-talet ökade konkurrensen bland revisionsföretagen i Storbritannien som en följd av 

en större reglering, vilket haft sina konsekvenser. ”Office of Fair Trading” ansåg att 

konkurrenssituationen för revisionsföretagen var snarlik en oligopol marknad och behövde 

därför förändras. De skapade en debatt kring revisionsföretagens konservatism och slappa 

förhållningssätt till förändring. Det ledde till att fler revisionsföretag vågade sig in på 

                                                
1 Internet: Bolagsverket 
2 Internet: Redovisningsnämnden 
3 Internet: Affärsdata 
4 EGs fjärde bolagsdirektiv (78/660/EEG), artikel 51.1. 
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marknaden. Revisionsföretagen började alltmer konkurrera med priset och kunderna fick upp 

ögonen för de billigare alternativ som nu fanns på marknaden. En del såg prisnedsättningen 

som en försämring av revisionskvaliteten.  Som motaktion slogs många revisionsföretag ihop 

på slutet av 1980-talet i hopp om att kunna återställa marknaden till det den en gång varit och 

minska priskonkurrensen. Det ledde till att de större, sammanslagna, revisionsföretagen hade 

mer resurser och specialistkompetens som gav dem konkurrensfördelar. Dessa 

revisionsföretag dominerar än idag marknaden. Återigen är det höga inträdesbarriärer. Men 

marknaden kan ännu en gång förändras i och med regleringarna som IAS och IFRS medför 

och den eventuella slopningen av revisionsplikten för mindre företag. Därför kan det vara av 

stor betydelse att tillämpa olika marknadsföringsstrategier.5 

 

Eftersom marknaden för tjänsteföretag, vilket revisionsföretagen är, har under de senaste 

decennierna förändrats är de marknadsföringsstrategier som tidigare användes inte längre lika 

effektiva. Därför har man har gått från ett bytesperspektiv som innebär att fokus ligger kring 

själva transaktionen till ett relationsperspektiv. Nu är det centrala i marknadsföringen 

relationen mellan konsument och producent. För att kunna upprätthålla en bra relation till sina 

klienter och vinna andra potentiella klinter bör revisionsföretagen känna till vad som 

värdesätts hos dem.6 

 

1.2 Problemformulering  

Den bakgrunden leder oss in på vår problemformulering; 

Vilka faktorer påverkar mindre aktiebolags val av revisionsföretag? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att åskådliggöra vilka faktorer som har en inverkan på aktiebolagen i kategori tvås 

val av revisionsföretag, för att på så sätt underlätta för revisionsföretagen att behålla sina 

nuvarande klienter och vinna nya.  

 

1.4 Avgränsningar  

De avgränsningar som gjorts i denna uppsats är av två slag. Dels har det skett en 

storleksmässig avgränsning av aktiebolagen och dels en geografisk. Uppsatsen fokuserar 

                                                
5 Duxbury Darren, Moizer Peter, Wan-Mohammed Wan Azmimi. ”Effects of the Pricewaterhousecoopers 
merger on the UK audit services market”. Emerald Group Publishing Limited (Vol. 22 No. 2, 2007), 121-138. 
6 Christian Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 3:2 uppl. (Malmö: Liber Ekonomi, 1998), 9-18 
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enbart på aktiebolag inom kategori två som är belägna i Umeå kommun. Anledningen till 

denna avgränsning är att vi vill göra personliga intervjuer med alla företagen. Vi vill utföra 

intervjuerna på platser som respondenterna själv väljer för att på så sätt få en avslappnad 

atmosfär, vilket vi inte tror är möjligt via telefonintervjuer. Att vi väljer att avgränsa oss till 

aktiebolag i kategori två beror på vår uppfattning om att valet av revisionsföretag i större 

företag är centralstyrt och att det finns betydligt fler mindre företag i Sverige än stora. Vi tror 

att aktiebolagen i kategori två fortfarande har möjligheten att fritt välja det revisionsföretag de 

vill och inte är styrda av interna överenskommelser med den högre ledningen i hierarkin, som 

det kan vara i större företag. Vi anser att det är intressant att undersöka vilka faktorer som 

påverkar dessa företags val eftersom de tillhör stora massan av företag i Sverige. Vi tror att 

företagen i den här kategorin är tillräckligt stora för att revisionsföretaget ska kunna uppfylla 

sitt syfte. I många mindre företag kan revisionsföretaget eller revisorn ha en annan roll än som 

granskare.  

 

En avgränsning av revisionsföretagen har gjorts utifrån deras storlek i Umeå sett till vår 

uppfattning om deras storlek. Vi har valt att undersöka två av de största revisionsföretagens 

syn på detta fenomen. Anledningen är att vi anser att de borde ha en viss uppfattning om vilka 

faktorer som påverkar valet med tanke på att de kommit att bli så framgångsrika.  

 

1.5 Definition 

Aktiebolag kategori två – ett företag som högst uppfyller ett av följande kriterier; att företaget 

har fler än 50 anställda, att företaget har mer än 25 miljoner kronor i nettotillgångar eller att 

företaget har mer än 50 miljoner kronor i nettoomsättning.7 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är fortsättningsvis uppdelad i fem mer omfattande kapitel som var och ett belyser 

en viktig aspekt av uppsatsen. Dessa fem kapitel är indelade i mindre avsnitt för att göra det 

mer läsvänligt och överskådligt.  

 

I det första kapitlet beskrivs de vetenskapliga utgångspunkterna för uppsatsen. Det ges en 

beskrivning av vår egen förförståelse, vilket vetenskapligt angreppssätt samt källor vi använt 

                                                
7 Internet: Bokföringsnämnden 



2008-02-12                VAL AV REVISIONSFÖRETAG  

 

 Sida 9 av 78  
 

och vilken betydelse detta har. Dessutom beskrivs den praktiska metoden för hur vi gått 

tillväga för att genomföra undersökningen och vilken betydelse det har.  

 

I det andra kapitlet beskrivs de teorier som lagt grunden för undersökningen och intervjuerna. 

Dessa teorier har en betydelse för uppsatsen i fortsättningen. 

 

I det tredje kapitlet beskriver vi det som framkom under intervjuerna. Kapitlet är uppdelat 

efter intervjuerna där varje företag presenteras under ett enskilt avsnitt.  

 

I det fjärde kapitlet kopplas teorierna och undersökningen samman. Här besvaras 

problemformuleringen och uppsatsens syfte uppfylls.  

 

I det femte och avslutande kapitlet beskriver vi vår syn på det vi kommit fram till genom 

undersökningen och teorierna. I detta kapitel granskar vi även uppsatsens kvalitet utifrån vissa 

kriterier.  
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2. METOD 

I det här kapitlet ges en beskrivning av vår förförståelse, kunskapssyn, angreppssätt, källkritik 

samt praktiska metod. Genom att beskriva var vi som författare står och vilka teoretiska 

metodval vi gjort kan man enklare bedöma uppsatsens kvalitet och tillförlitlighet. För att få 

en större förståelse för det empiriska avsnittet och möjligen kunna bedöma om denna är 

generaliserbar, kommer vi i slutet av detta kapitel att beskriva hur vi gjort vårt urval och hur 

intervjuerna gått tillväga.  

 

2.1 Förförståelse 

En studies problemformulering utgår från vilken förförståelse man har om verkligheten och 

hur man egentligen uppfattar den. Att studera någonting utan förförståelse är hopplöst.8 Alla 

har nämligen olika förhållningssätt till verkligheten, en så kallad föreställningsram. Den 

gränsar för vad man ser, hur man tänker och hur man agerar. Det är viktigt att bli medvetna 

om den egna föreställningsramen då den kan påverka studiens resultat.9 Vi vill därför kunna 

ge läsaren ett klargörande om den förförståelse och de föreställningar vi hade innan studiens 

strategiska process startade. Föreställningarna kan kategoriseras enligt tre olika aspekter, den 

allmänna, den teoretiska och kunskapssynen.10  

 

2.1.1 Allmän förförståelse 
Den allmänna förförståelsen kallas även för förstahands förförståelsen och fokuserar på de 

händelser som vi själva upplevt, exempelvis personliga erfarenheter.11 Här ges en allmän 

beskrivning av oss själva för att läsaren ska få möjlighet till att bilda en egen uppfattning om 

de allmänna faktorer som undermedvetet kan ha påverkat oss. Det är alltså upp till läsaren att 

bedöma hur stor inverkan vår sociala bakgrund har. Vi har båda ursprungligen utländsk 

bakgrund där den ena är från Norge och den andra har utländska föräldrar, men är född och 

uppvuxen i Stockholm. Båda har alltså ett annat kulturarv. 

 

Vidare beskriver vi vad vi bedömer som relevanta praktiska erfarenheter och diskuterar hur 

dessa kan ha påverkat oss. En av oss arbetar deltid inom handeln sedan högskolestudierna 

påbörjades. Denna person anser sig utvecklat ett visst förhållande till kundrelationer och 

                                                
8 Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap? (Lund: Studentlitteratur, 2002), 14.  
9 Ulf Lundahl och Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: 
Studentlitteratur, 1992), 60-61. 
10 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap (Lund: studentlitteratur, 1993), 76. 
11 Ibid., 76. 
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marknadsföring. Hon har fått en ökad förståelse för vikten av bra kundrelationer och god 

service. Hon har även vuxit upp i ett hem med en förälder som är egenföretagare, vilket har 

gett ett förhållningssätt till revisionsföretag utifrån förälderns perspektiv. Den bilden visar att 

revisionsföretagen finns till hands vid behov av hjälp och rådgivning samt att relationen 

mellan dem är stark. 

 

Den andra av oss började direkt efter gymnasiet arbeta inom redovisning och gjorde det på 

heltid i sex år innan universitetsstudierna påbörjades. Under perioden har han kunnat iaktta 

några revisioner och lärt känna revisorerna som reviderat. Detta har påverkat hans allmänna 

bild av revisorer och hur de arbetar. Genom sitt arbete har han kunna åskåda hur en revision 

genomförs och vilken roll revisorn har. Det har även inneburit att han har förstått betydelsen 

med oberoendet hos revisorerna och hur viktigt det är att de bibehåller ett självtändigt samt 

oberoende förhållningssätt gentemot kunden, för att på ett objektivt sätt kunna granska 

redovisningen. Utöver det driver han en enskild redovisningsfirma som startades ungefär ett 

halvår innan universitetsstudierna påbörjades. Även om det bara är ett extraarbete och ingen 

heltidsverksamhet så har det bidragit till att höja hans förståelse för bra kundrelationer. Han 

vet att det är viktigt att uppmärksamma kundens önskemål och behov. Det har också inneburit 

en viss kontakt med revisorer inom verksamheten, som även det har bidragit till en allmän 

uppfattning.  

 

Vi vill även diskutera vårt framtida förhållningssätt och vad vi har för inställning till att bilda 

eget aktiebolag och därmed hamna under revisionsplikten, eller arbeta med revision. Vi ser 

båda en möjlighet till egenföretagandet i framtiden och är nyfikna på revisionsyrket, däremot 

inte sagt att vi själva kommer att befinna oss där i framtiden. Vi anser att vi utifrån 

problemformuleringen och vår allmänna förförståelse kan ge en någorlunda rättvis bild av 

både företagarnas och revisorernas perspektiv. 

 

2.1.2 Teoretisk förförståelse 
Den teoretiska förförståelsen kan även kallas för andrahands förförståelse.12 Man behöver 

hjälp att uppleva saker man inte själv har erfarenheter av. Kunskaper som är omöjliga att nå 

på egen hand kommer därmed att kunna innehas med hjälp av andras tolkningar och 

                                                
12 Johansson Lindfors, 76. 
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beskrivningar.13 I andrahandsförståelsen fokuserar man alltså på studenternas utbildning.14 

Våra utbildningar skiljer sig lite åt. Den ena personen har i tre år studerat på 

entreprenörprogrammet vid Södertörns högskola innan studierna på C-nivå påbörjades på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Den andra personen har läst två år på 

civilekonomutbildningen på Handelshögskolan vid Umeå universitet innan studierna på C-

nivå påbörjades. Vi läste gemensamt företagsekonomi på C-nivå med inriktning mot 

redovisning när vi bestämde oss för att göra denna studie tillsammans.  

 

Vad som är viktigt att nämna är att vi båda har fått göra en case-uppgift på första momentet 

inom redovisning C som har påverkat vår teoretiska förförståelse. Caset gick ut på att 

förbereda en revision utifrån dokument från ett verkligt företag. Två revisorer från ett av de 

större revisionsföretagen i Sverige föreläste om yrket och om en revisions genomförande. 

Därefter fick vi presentera vad vi kommit fram till och fick en chans till att diskutera olika 

aspekter av det med revisorerna. Denna erfarenhet ökade vår förståelse och kunskap kring hur 

en revision upprättas och vad som är viktigt, samt hur revisorernas dagliga arbete ser ut. 

 

2.1.3 Kunskapsteoretiskt vägval och ontologi 
Förförståelsens sista del handlar om kunskapssynen. En diskussion som ifrågasätter om 

kunskapsteorins vägval verkligen behövs visar på att det kan hjälpa en på vägen till 

problematisering och metodmedvetenheten.15 Genom att utgå ifrån de två skolbildningarna, 

positivism och hermeneutiken, bildas ett resonemang kring hur djupt man bör sträcka sig 

inom kunskapssynen.16 Positivism och hermeneutiken beskrivs som två absolut motsatta 

livsinställningar eller världsåskådningar.17 

 

För att beskriva positivismen kan man utgå från den naturvetenskapliga forskningen. 

Naturvetenskapen bildade allmängiltiga lagar så som exempelvis tyngdlagen. Dess förebild 

var matematikvetenskapen vilken bygger på absoluta allmängiltiga lagar. Detta fungerade 

som ett ideal för positivismen. Man ville alltså bilda lagar om sociala fenomen som helst 

skulle kunna uttryckas i matematisk form.18 Ordet positivism kom till på 1800-talet av den 

                                                
13 Evert Gummesson, Forskare och konsult- om aktionsforskning och fallstudier i företagsekonomin (Lund: 
Studentlitteratur, 1985), 42. 
14 Johansson Lindfors, 76. 
15 Ibid., 52. 
16 Ibid., 37. 
17 Sten Andersson, Positivism kontra hermeneutik (Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1979), 9. 
18 Ibid., 14. 
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franske sociologen Auguste Comte som menade att man kunde skapa främjande och 

utvecklande kunskap.19 Positivismen förespråkar förklaringar och vill att man ska kunna ge 

förklaring till olika orsakssammanhang.20 

 

Hermeneutiken avvisar positivismens ideal, naturvetenskapen.21 Den härstammar från 

medeltida tolkningar av guds ord från bibeln. Man skulle genom tolkningen på den tiden 

förstå skapelsen.22 Så småningom började man även tolka andra icke religiösa texter och 

hermeneutiken utvecklades till en allmän metodologi för humanvetenskapen.23 

Hermeneutiken förespråkar förståelse, man vill genom att tolka människans beteende förstå 

hur den uppfattar världen.24 

 

Det hermeneutiska sättet att formulera frågeställningen på handlar om att förstå innebörden 

med sociala fenomen. Man frågar sig inte hur eller varför utan vad innebörden är. En 

positivistisk frågeställning skulle kunna vara ”Vad är orsaken till X?” medan ett 

hermeneutiskt synsätt istället ställer frågan ”Vad betyder X?”.25 Utifrån detta bör 

frågeställningen kunna klargöra vägvalet inför vår kunskapssyn. För att reda ut detta kan vi 

exempelvis förklara vad vi inte frågar oss. ”Varför väljer man ett revisionsföretag?” är ett 

exempel på en frågeställning med positivistiskt förhållningssätt. Vi vill istället tolka och 

förstå faktorerna som påverkar valet, vilket gör oss till typiska hermeneutiker.   

 

Ontologi är läran om verkligheten eller om att någonting ”är”.26 Hur man ska uppfatta 

verkligheten är det viktiga inom forskningen. Verkligheten går att betraktas ur ett objektivt 

eller ett subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet kallas för objektivism och innebär 

att det finns en yttre verklighet som forskarna inte kan påverka genom deras forskning. Det 

subjektiva perspektivet kallas för konstruktionism, där man tvärtemot menar att man påverkar 

den verklighet man studerar.27 Utifrån vilket kunskapsideal man besitter, vare sig man är 

positivist eller hermeneutisk, så finns det stöd för att betrakta verkligheten både objektivt och 

                                                
19 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 26. 
20 Johanson Lindfors, 46. 
21 Andersson, 17. 
22 Jan Hartman, Vetenskapligt tänkande (Lund: Studentlitteratur, 2004), 105. 
23 Patel och Davidsson, 28. 
24 Hartman, 107. 
25 Lindfors, 24. 
26 Sören Holm, Ontologi (Köpenhamn: Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, 1964), 7. 
27 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber AB, 2005), 33. 
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subjektivt.28 Vår ontologiska ståndpunkt är därmed inte given och vi kommer därför att 

diskutera den. 

 

Grund för diskussionen är att vi har ett hermeneutiskt synsätt och därmed kommer tolka den 

verklighet vi studerar. Vi söker förstå vad som påverkar valet av revisionsföretag. Detta 

innebär att det är egna individuella tolkningar som ligger bakom verkligheten. Detta är ett 

konstruktionistiskt subjektivt perspektiv då den tolkande processen ligger på en subjektiv 

individuell nivå.29 

 

2.2 Perspektiv 

Vi har valt att se fenomenet både ur aktiebolagens och revisionsföretagens synvinkel. Vi vill 

åskådliggöra vilka faktorer som har en inverkan på de mindre aktiebolagens val 

revisionsföretag. Syftet är att den informationen ska kunna användas av revisionsföretagen för 

att på så sätt underlätta för dem att behålla sina nuvarande klienter och vinna nya.  

 

2.3 Angreppssätt 

Underlaget för teorin som forskare presenterar är vad man kallar för empiri. Empiri kan man 

säga är den del av verkligheten som studeras. Kopplingen som forskaren visar mellan teori 

och verklighet är själva angreppssättet och det finns i huvudsak tre olika angreppssätt. Dessa 

tre angreppssätt kallas deduktion, induktion och abduktion.30 För att vi ska kunna ta ställning 

till vilket angreppssätt som passar oss bra beskriver vi de lite närmare. 

 

2.3.1 Deduktion  
En deduktiv metod innebär att man utgår ifrån teorier och prövar detta empiriskt. Man prövar 

alltså olika teorier för att se hur de stämmer in på verkligheten, nya intressanta teorier och 

händelser som inte kommer att kunna mätas.31 Syftet med den deduktiva metoden är bland 

annat att kunna ge ett förklarande, visa på olika samband eller orsakssammanhang. Detta sätt 

att söka förklaring till olika orsaker är ett typiskt angreppssätt för positivister.32 

 

 

                                                
28 Johansson Lindfors, 42. 
29 Ibid., 40. 
30 Patel och Davidsson, 23 
31 Ibid., 23-24. 
32 Johansson Lindfors, 55. 
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2.3.2 Induktion 
En induktiv metod innebär istället att man utgår ifrån den empiriska verkligheten och skapar 

nya teorier. Dessa teorier grundar sig på en säregen empiri vilket innebär problem vid 

generaliserbarhet.33 Syftet med den induktiva metoden är bland annat att skapa en förståelse 

mellan sociala konstruktioner. Då man har utgångspunkter i förståelse och tolkningar så är det 

ett typiskt angreppssätt för hermeneutiker.34 

 
2.3.3 Abduktion 

Det tredje sättet beskrivs som den gyllene medelvägen. Givet vilken kunskapssyn man har 

växlar man antingen från teori till empiri och slutar i teorin eller tvärtom.35 Det är en slags 

kombination mellan deduktion och induktion.36 I den ideala världen väljer man angreppssättet 

utefter kunskapssynens grund. Deduktivt om man är positivist och induktivt om man är 

hermeneutiker. I praktiken, då det ofta är svårt att formulera problemställningar, innebär det 

att forskaren utför ett abduktivt angreppssätt. 

 

Med utgångspunkt i den hermeneutiska kunskapssyn som vi innehar, innebär det att vi bör 

utföra studien på ett induktivt angreppssätt. Utifrån det angreppssättet är det viktigt att visa att 

man förstår fenomenet som man studerar. Denna förståelse kommer att generera teorier för 

det specifika fenomen som vi studerat, däremot inte sagt att dessa teorier innebär så kallad 

”grounded theory” eller teoribildning på empirisk grund som det också kallas. Teoribildning 

på empirisk grund innebär att man samlar in ytterligare information om de teorier som man 

genererat för att kontrollera huruvida teorierna är hållbara. Teoribildning på empirisk grund är 

ett avancerat område och irrelevant för denna studie.37 Men eftersom vi har utgått från teorin 

och prövat detta empiriskt tyder det på en deduktion. Vi har även efter vår förstudie, som vi 

beskriver i kapitel 2.5.1, fått återkoppla till nya teorier vilket stöder ett induktivt angreppssätt. 

Detta gör att vi landar på den gyllene medelvägen, abduktion, som angreppssätt. Den gyllene 

medelvägen är, för en hermeneutisk forskare, att utgå från teorin via empirin och till teorin 

igen, vilket vi gjort.38 Därför har vår studie ett abduktivt angreppssätt.  

 
 
 

                                                
33 Patel och Davidsson, 24. 
34 Johansson Lindfors, 57-58. 
35 Ibid., 58. 
36 Patel och Davidsson, 24. 
37 Bryman och Bell, 25. 
38 Johansson Lindfors, 60. 
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2.4 Kvalitativ metod 

Det är vanligt att argumentera om för- och nackdelar med kvalitativa respektive kvantitativa 

forskningsmetoder inom samhällsvetenskapen. Anhängare av respektive metod kritiserar den 

andra metoden, speciellt mindre erfarna forskare. Kritiken mot kvantitativa metoder lyder i 

likhet med meningslöst räknande där man inte kan kvantifiera frågeställningen. Kritiken mot 

den kvalitativa beskrivs som defusa och subjektiva. Båda anhängarna beskriver sina egna 

metoder som den bästa. Grunden till konflikten ligger i den egna kunskapssynen mellan 

positivismen och hermeneutiken.39 Vad man egentligen talar om när man väljer kvalitativt 

respektive kvantitativt angreppssätt är hela den forskningsstrategi som kommer att användas i 

det vetenskapliga arbetet. Däremot kommer valet av forskningsmetod inte innebära att hela 

forskningsstrategin läggs upp, utan det finns belägg att driva kvalitativ och kvantitativ metod 

oavsett angreppssätt.40 Vi kommer att redogöra kort för vad båda metoderna innebär. 

 

Med ordet kvantitativ förstår man snabbt att det innebär en sorts mängd. Man försöker alltså 

finna samband eller mönster i en mängd insamlad data.41 Vid kvantitativa metoder 

klassificerar man och ställer mätbara frågor. Kvantitativa metoder kan exempelvis vara 

strukturerade intervjuer eller enkäter.42 Kvantitativa metoder hjälper till att mäta olika 

samband i ett fenomen.43 

 

Av ordet kvalitet kan man räkna ut att kvalitativa metoder innebär att forskaren vill studera 

vilka kvaliteter eller egenskaper ett fenomen innehar. Kvalitativa metoder kan exempelvis 

vara djupintervjuer, deltagande observation eller fältstudier. Denna metod hjälper till att förstå 

ett fenomen.44 

 

Vi har valt att utföra en kvalitativ metod. Detta eftersom vi har en hermeneutisk kunskapssyn 

och därmed utgår från ett förstående snarare än ett mätande av olika fenomen. Vi tror att en 

kvalitativ metod ger oss möjligheten att genomföra en undersökning där vi kan få information 

som kan bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar mindre aktiebolags val 

av revisionsföretag.  

 
                                                
39 Bjereld, Demker och Hinnfors, 113. 
40 Johansson Lindfors, 72. 
41 Bjereld, Demker och Hinnfors, 114. 
42 Hartman, 205, 233-234. 
43 Bjereld, Demker och Hinnfors, 114 
44 Ibid., 114. 
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2.5 Sekundärkällor 

Sekundärkällor innebär insamlad data från andra forskare. Det är en vanlig arbetsmetod bland 

studenter eftersom fördelarna är många. Man behöver bland annat inte lägga ner tid och 

pengar på att själv göra studier för att få tillgång till data med god kvalitet, eller få tillgång till 

data som går att återanvända genom att ställa samma frågor för att se om det skett en 

förändring över tid. Man kan även få tillgång till data om en viss subgrupp. Dessa fördelar 

kan också ses som nackdelar. Det kan ta tid att förstå data och dess komplexitet samt bedöma 

kvaliteten.45 

 

Efter att man valt ut en problemformulering börjar ett omfattande arbete med att finna 

relevanta källor som belyser fenomenet. Man kan med hjälp av bibliotekens olika hjälpsystem 

och databaser sålla ut det som möjligen kan vara relevant. Dessa källor får man sedan som 

forskare bedöma om de är relevanta eller inte. Det är en tidskrävande process, speciellt för 

den oerfarne, eftersom det kan bli mycket litteratur och andra källor att sätta sig in i och 

förstå. Tyvärr är det heller inte ovanligt att den litteratur eller artikel man söker inte är 

tillgängliga av olika orsaker. Sållningsprocessen kan mer eller mindre påverkas av 

tillfälligheter vilket i sin tur kan ge uppsatsen ett skevt material. Därför är det viktigt att se 

fenomenet ur olika synvinklar.46  

 

Den första tiden av uppsatsarbetet ägnade vi åt att finna referenser och teorier kring 

fenomenet. För att börja i någon ända vände vi oss till Umeås universitetsbiblioteks 

hjälpsystem för att söka litteratur. Genom olika sökord i ALBUM, som litteratur databasen 

heter, fann vi litteratur om ämnet som vi sedan läste och bedömde dess relevans. Vi fann även 

en del källor via litteraturens referenslister. I den litteratur vi ansåg vara relevant hade de 

många gånger refererat till andra intressanta källor, som vi sökte upp i original form och 

använde. Via databaser som ALBUM, Emerald, Rättsbanken och Umeå universitetsdatabas 

Tidsskrifter fick vi tillgång till litteratur, artiklar och lagtexter som litteraturen refererat till. 

Men vi har även använt litteratur som vi själva har haft hemma. Under arbetets gång har vi 

stött på olika frågor som vi behövt söka svar på genom andra källor. Med andra ord har det 

tillkommit källor till uppsatsen under tiden vi skrivit den.  

 

                                                
45 Bryman och Bell, 231-239. 
46 Idar M. Holme och Bernt K. Solvang, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1991), 142. 
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Sökorden som användes i ALBUM: agentteori, agentteorier, audit, auditing, expectationsgap, 

förväntningsgap, konsultföretag, konsulttjänster, pris, prissättning, relationsmarknadsföring, 

revision, revisor, service management, services management, 

service marketing, services marketing, tjänsteföretag, tjänstemarknadsföring 

 

Den metodlitteratur vi använt har vi också funnit genom ALBUM. Därför har vi en stor 

variation av metodböcker som vi refererar till i metodavsnittet. Vi tror att det ger en rättvisare 

bild av begreppens definitioner och innebörd samt skapar en bättre utgångspunkt för den 

argumentation vi för kring våra val.  

 

De sökord vi använt i ALBUM är; epistemologi, forskning, metod, hermeneutik, 

kvalitativmetod, ontologi, positivism, uppsatsarbete, vetenskap. 

 

Det hände att viss litteratur inte gick att få tag i på grund av att de var utlånade på biblioteket. 

Men det löste vi genom att söka upp det exemplar som alltid ska finnas tillgängligt på 

biblioteket eller söka på klassifikationer för att finna likvärdig litteratur.  

 

2.5.1 Kritik mot sekundärkällor 

Primärkällor, det vill säga egen utförd studie, föredras oftast framför sekundärkällor eftersom 

avstånden mellan originalet och läsaren ökar med sekundärkällor. Det kan innebära att den 

påverkats under vägen. Genom att bedöma källans ursprung och skapare kan man upptäcka 

om den är förfalskad eller äkta. Man kan även försöka bedöma källornas snedvridenhet.47  

 

Vi har försökt granska källornas tillförlitlighet genom att jämföra argumenten i dessa mot 

andra källor. Med det är det inte sagt att de är 100 % tillförlitliga, utan det kan finnas 

referenser som vi hänvisat till som inte är helt tendensfria. Det innebär att det kan finnas 

referenser som förvrängt verkligheten av olika orsaker som eget intresse eller politisk 

inverkan. Exempel på sådana källor kan vara förlagsskriven litteratur eller artikel. Vi tror 

dock att den chansen är liten eftersom vi använt ett stort antal källor och även jämfört dessa 

med varandra.48 

 

                                                
47 Holme och Solvang, 142-145. 
48 Torsten Thurén, Källkritik  (Stockholm: Liber, 2005), 13-14.  
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Genom att vi ständigt sökt litteratur under uppsatsens arbetsgång har vi kunnat utveckla en 

bättre tillförlitlighet till källorna. När vi inte har funnit den källa vi velat hitta har vi med hjälp 

av ALBUM sökt efter likvärdiga, vilket vi tror har gjort att vi inte blivit begränsade till vissa 

källor. Eftersom ALBUM är en biblioteksdatabas tror vi att den är oberoende och inte är 

påverkad av några andra intressen än att visa de böcker som biblioteket har.  
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2.6 Praktiskmetod 

Avsnittet om den praktiska metoden innehåller beskrivningar av förstudiens betydelse, 

urvalets tillvägagångssätt, intervjuernas genomförande och bortfallens inverkan på 

uppsatsen. Genom att beskriva dessa processer kan förståelsen för eventuella brister eller 

styrkor i uppsatsen öka. Anledningen till att det praktiska metodavsnittet återfinns i detta 

kapitel är för att vi anser att det skapar en mer läsvänlig ordningsföljd. En ordningsföljd som 

enklare åskådliggör hur hela arbetet har planerats och genomförts. Vi tror att det leder till att 

man får en bättre bild av uppsatsens grund och förhoppningsvis har färre funderingar kring 

tillvägagångssättet innan man går vidare in på det teoretiska kapitlet.  

 

2.6.1 Förstudie 

Innan vi började utföra intervjuerna med respondenterna gjorde vi en förstudie. En förstudie 

minskar risken för att forskaren leds in i fel riktning på grund av sin personliga förförståelse.49 

Vi genomförde två testintervjuer för att möjligen upptäcka eventuella brister i 

intervjufrågorna och missbedömningar av förutsättningarna, syftet, problemet eller 

perspektivet. Förstudien gjordes på ett aktiebolag och en auktoriserad revisor. Genom 

förstudien upptäckte vi att det fenomen vi avsett att undersöka var mer komplext än vi väntat 

oss. Företagaren såg ingen större skillnad mellan redovisnings- och revisionsföretaget. De var 

heller inte medvetna om revisionens avsikt. Företaget såg revisionen som en del av 

redovisningen och att revisorns främsta uppgift var att signalera om det fanns tendenser för 

förluster i företaget. Det fanns heller ingen kännedom om bestämmelserna kring revisorns 

oberoende och revisionsföretagets begränsningar inom marknadsföring. Det ledde till att vi 

fick vidga syftet och den teoretiska referensramen. Vi blev tvungna att ta med teorier om 

konsultföretag och konsulters betydelse och arbetsmetoder. Förstudien på revisorn gav det 

resultat vi förväntat oss och gav en försäkran om att vi hade tänkt i rätt banor.  

 

2.6.2 Urval 

Ett urval bestäms ofta utifrån något karaktäristiskt såsom ålder, kön, utbildning etc.50 Det 

finns flertalet strategier för hur man kan göra detta urval, beroende på vad det är man vill 

åstadkomma. Urvalen kan vara strategiska eller slumpmässiga. Strategiska urval är vanligare i 

kvalitativa undersökningar och innebär att urvalet medvetet valts ut av forskaren, medan 

                                                
49 Morgens K. Jensen, Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare (Lund: Studentlitteratur, 1995), 57. 
50 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), 79. 
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slumpmässiga urval är vanligare bland kvantitativa undersökningar och gör det möjligt för 

statistiska generaliseringar.51 I vårt fall har vi gjort ett strategiskt urval genom att välja ut 

aktiebolag i kategori två som finns belägna i Umeå. Anledningen till urvalet är, som vi 

tidigare nämnt under avsnittet om avgränsningar, att vi ville genomföra personliga intervjuer 

med företag som själva avgör vilket revisionsföretag de vill anlita.  För att kunna uppfylla 

syftet med fenomenet vi ämnat undersöka var vi tvungna att öka informationsvärdet annars 

riskerade vi att undersökningen blev värdelös. Därför gjordes detta urval, eftersom vi ansåg 

att de här företagen hade tillgång till de centrala personerna som fattar besluten om vilket 

revisionsföretag de ska anlita.52 Det kan även minska risken för skeva urval, vilket innebär att 

man leds in i villospår.53 

 

Hur urvalet sker i praktiken kan skilja sig enormt. Även här kan forskaren påverka urvalet. 

Genom en företagsdatabas, vid namnet Affärsdata, som är tillgänglig via Umeå 

universitetsbibliotek fann vi våra respondenter.  Vi hade kunnat rådfråga personer om företag 

som skulle vara intressanta, men vi ville använda oss av en oberoende källa för urvalet 

eftersom vi anser att det ger ett mer representativt urval. Sökbegränsningarna var aktiebolag 

med ”arbetsställe på ort” Umeå, med 40 – 50 anställda och en nettoomsättning på högst 50 

miljoner kronor. Vi fick då tio träffar på ”aktiva aktiebolag” varav sex var belägna i Umeå. 

För att vårt urval skulle bli representativt valde vi att kontakta alla sex företagen som 

hamnade på träfflistan.54 Det var dock endast två av de som var villiga att delta. Därför blev 

vi tvungna att öka sökbegränsningen till 39 – 50 anställda. Vi fick då ytterligare två företag på 

träfflistan varav båda var villiga att medverka i undersökningen. Antalet respondenter var inte 

på förväg fastställt utan vi hade en ungefärlig bild av antalet. Grundtanken var att intervjua 

företag tills vi upplevde en empirisk mättnad. Det gjorde vi efter fyra företag.  

 

Alla företagen kontaktades via telefon där de fick en kortare presentation om vilka vi var och 

vad vi skulle undersöka och bad om att få tala med någon som var insatt i dessa frågor. 

Respondenterna utgörs därför av personer som antingen äger eller på annat sätt har den 

avgörande makten att bestämma vilket revisionsföretag de ska anlita.  

                                                
51 Asbjörn Johannessen och Per A. Tufte, Introduktion till samhållsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber, 2003), 
83-86. 
52 Holme och Solvang, 114-115. 
53 Jensen, 57-59. 
54 Ibid., 57-59. 
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Vi valde även att intervjua två olika revisionsföretag för att höra deras bild av fenomenet. 

Dessa informantintervjuer som bringar undersökningen ytterligare en enhet kan öka den 

nyanserade kunskapen.55 Urvalet gjordes utifrån revisionsföretagens ryktesmässiga storlek i 

Umeå. Med det menar vi vår egen uppfattning av deras storlek med hänsyn till de muntliga 

utsagor vi fått höra om företagen. Vi ansåg att om de lyckats bygga upp ett stort varumärke 

kanske det är ett tecken på att de vet vilka faktorerna är som påverkar företagarna i deras val 

och dragit nytta av den kunskapen för att bli framgångsrika. Revisionsföretagen kontaktades 

även de via telefon där de fick en kortare beskrivning om oss och vad vi undersökte och bad 

om att få tala med någon som var relevant för undersökningen.  

 

2.6.3 Intervju 

Intervjuer tillhör den vanligaste metodformen i det kvalitativa perspektivet. Det innebär inte 

att det är det enklaste, tvärtom ställer det höga krav på den som utför intervjuerna vilket ofta 

är forskaren.56 Intervjumetoderna varierar beroende på intervjuarens förhållningssätt. 

Intervjuaren kan vara alltifrån extremt passiv, genom att i princip bara hålla i mikrofonen i 

rädsla för att påverka och styra respondenternas svar, till att agera likt en försvarsadvokat som 

med sina frågor trasslar in respondenten i ett nät så den inte kan säga annat än sanningen. 

Båda dessa extremfall har sina för- respektive nackdelar.57 I vårt fall anser vi oss befinna oss 

någonstans mellan dessa två extremfall.  

 

Vi ansåg att intervjuer var det bästa sättet att genomföra undersökningen på eftersom 

respondenterna hade då möjlighet att välja en trygg plats som inte fick de att känna sig utsatta. 

Det är viktigt att respondenten känner sig trygg och avslappnad under intervjun annars kan det 

leda till korta svar för att få intervjun överstökad.58 Alla respondenter valde sin arbetsplats 

som intervjuplats vilket vi tror kan vara anledningen till att de upplevdes som avslappnade.  

 

De huvudsakliga fördelarna med kvalitativa intervjuer är att de i större grad utgår ifrån 

respondenternas perspektiv istället för forskarens idéer som det kan vara i kvantitativa 

enkäter.59 Vi tror att det vi undersöker inte är något som företagarna ofta tänker medvetet på 

och behöver få tala fritt om ämnet för att kunna få ut det som behövs. Intervjuer ger 

                                                
55 Holme och Solvang, 115. 
56 Backman, 53.  
57 Jensen, 65-66. 
58 Johannessen och Tufte, 100. 
59 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion (Lund: Studentlitteratur, 1994), 10-11.  
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respondenterna just det utrymme de behöver för att ge öppnare och mer uttömmande svar. Vi 

behövde på något sätt få fram vilka faktorer som påverkar dem utan att styra de åt ett visst 

håll. Därför såg vi det som givet att utföra intervjuer där vi kunde ställa följdfrågor. Intervjuer 

skapar möjlighet till att ställa följdfrågor på ett helt annat sätt än en enkät.60  

 

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade. Det innebär att man på förväg strukturerar 

upp frågor som man sedan ställer på intervjun, vilket vi gjorde. Fördelen med det är att man 

använder tiden effektivt. Dessutom blir analysarbetet enklare eftersom man kan jämföra 

respondenternas svar. Däremot blir man mindre flexibel vilket kan resultera i att man går 

miste om viktig information. Vi anser dock att respondenterna inte hade kunnat ge oss 

informativa svar om vi inte hade haft en intervjuguide, just på grund av att det är ett ämne 

som de normalt sett inte reflekterar över.61 Frågorna vi utformade var opinions- och 

värdefrågor och frågor om känslor. Det innebär frågor som berättar om respondentens 

önskemål, värderingar, avsikter och mål samt frågor som får fram omedelbar känslomässig 

respons. Att veta vilken typ av frågor man ska ställa underlättar strategin för hur man ska 

ställa dem. I vårt fall innebar det att få fram respondenternas förväntningar, värderingar, 

avsikter och känslomässiga upplevelser kring sina revisionsföretag.62 Med andra ord har vi 

valt en delvis strukturerad intervjumetod för att utforma en intervjuguide. Intervjuguiden 

innehåller teman med generella frågor på sådant som ska tas upp under intervjun men den ger 

samtidigt utrymme för respondenten att tala fritt kring varje tema. Man behöver inte följa de 

efter inbördes ordning.63 Då vi bokade möte med företagen via telefon fick de en kort 

beskrivning kring vad vi undersökte, men vi skickade inte på förväg några frågor till dem. Vi 

ville inte att de skulle förbereda sig utan att de skulle ge spontana svar, för vi tror att det gav 

mer i det här fallet.  

 

Det intryck respondenten får av oss kan ha stor betydelse. Vårt utseende, kön och klädsel kan 

skapa olika känslor som kan öka eller minska avståndet mellan oss och respondenten.64 Det 

var därför av stor betydelse att vi fick möjligheten att träffa dem så att de kunde blida sig en 

uppfattning om oss och det vi undersöker. Vi upplever att alla respondenter utom en kände en 

viss närhet och tillit till oss. Den enda som inte gjorde det uttryckte det i sitt förhållningssätt 

                                                
60 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 61.    
61 Johannessen och Tufte, 96-99. 
62 Jensen, 68-69. 
63 Johannessen och Tufte, 96-99. 
64 Ibid., 99-100. 
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till oss. Den respondenten trodde till en början att vi skulle undersöka deras 

företagshemligheter trots att vi via telefon förklarat vad intervjun går ut på. Stämningen 

lättade dock så snart vi började ställa våra frågor. Dock tror vi inte att det hade någon 

inverkan på svaren. Dessutom tror vi att det var en fördel att spela in intervjuerna med hjälp 

av en diktafon av två orsaker. Dels att vi då hade möjlighet till att skapa en mer avslappnad 

och mindre formell atmosfär eftersom vi kunde vara mer engagerade i själva intervjun istället 

för att helt vara fokuserade vid att dokumentera det som sades. För att relationen och tilliten 

mellan oss och respondenterna ska öka måste de uppleva att vi är intresserade av vad de har 

att säga. Dels att intervjuerna kunde återspeglas på ett enklare och mer tillförlitligt sätt än när 

man enbart skriver det som sägs under intervjun. Däremot kan det ibland vara svårt att tolka 

de muntliga tal och förstå vad de egentligen menade därför antecknade en av oss några 

meningar om det centrala som sades under intervjun och båda uppmärksammade 

reaktionerna.65  

 

Efter att vi genomfört alla intervjuer kände vi en känsla av empirisk mättnad trots att nästan 

varje intervju inte var längre än en halvtimme – fyrtio minuter lång. Det tror vi berodde på att 

vi fick likartade svar och upplevde att den sista intervjun bara bekräftade det de tidigare 

respondenterna sagt.  

 

Trots vår avsikt att inte påverka respondenterna vid både utformningen av frågorna och 

genomförandet av intervjuerna finns chansen att vi gjort det, men det tror vi inte. Vi ser heller 

ingen anledning till att informationen vi fått från respondenterna skulle av någon orsak vara 

osann. Eftersom respondenterna inte behövde nämna namn på varken deras revisionsföretag 

eller på andra personer och att vi lovade de anonymitet, upplever vi att de talade sanning om 

sina erfarenheter.66 

 

2.6.4 Bortfall 

Bortfall innebär att man utifrån urvalsmetoden som valts skapat ett urval där vissa enheter inte 

kan delta av någon anledning. Det kan bland annat bero på att vederbörande inte är nåbar eller 

villig att delta.67 Bortfall är alltid viktiga att uppmärksamma eftersom de kan påverka 

resultatet. Ju större bortfall desto större är sannolikheten att urvalet inte är representativt för 

                                                
65 Holme och Solvang, 115-118. 
66 Jensen, 110-115. 
67 Holme och Solvang, 195. 
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populationen. Det innebär att det uppstår osäkerheter kring generaliseringen från urvalet till 

populationen.68  

 

I denna studie skedde ett bortfall med fyra företag från vårt urval. Anledningen till bortfallen 

var att företagen ansåg sig inte ha tid att delta, trots vårt påpekande om att det inte skulle ta 

mer än en timme vid ett tillfälle. Vi tror dock inte att det har någon större inverkan på 

resultatet eftersom vi fick tillgång till ersättare ur samma urval. Ett större stickprov ur 

populationen innebär inte per automatik bättre och mer precisa resultat. Det är urvalets storlek 

och den empiriska mättnaden som är avgörande.69 Utöver dessa bortfall har det inte skett 

några andra.  

 

2.6.5 Etik och moral 

”Etik uppfattas som ett mer eller mindre systematiskt medvetandegörande eller bearbetning 

av de principer, värden och normer som ingår i moralen. Etik är moralens teori, värden och 

normer som aktualiseras i en konkret situation och som påverkar konkreta handlingar.” Det 

innebär att etik är våra grundläggande värderingar och normer kring hur samhälliga fenomen 

bör behandlas. Dessa värderingar och normer är viktiga att belysa eftersom de har en viss 

inverkan på forskningsarbetet.70 Det finns forskningsteman som kan upplevas som intima och 

obehagliga för informanten. Vissa forskningsteman kan belysa annars hemlig och personlig 

information som kan strida mot olika lagar kring sekretess och personuppgiftshantering. Det 

finns då olika åtgärder man kan vidta i sådana situationer för att inte bryta mot några lagar 

och minska obehaget för informanten.71  

 

Det finns fyra huvudkrav som det svenska Vetenskapsrådet utarbetat inom den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen som ger individer som medverkar i forskning skydd. 

Kraven är att forskaren ska informera de potentiella informanterna om syftet och innebörden 

med deras medverkande och forskningen samt att de ska bli informerade om att det är ett 

frivilligt val och att de närsomhelst kan välja att lämna sin roll. De andra kraven är att 

informanternas personuppgifter och annan information som kan upplevas som känslig om det 

                                                
68 Johannessen och Tufte, 136-137. 
69 Holme och Solvang, 195-197. 
70 Ibid., 38. 
71 Johannessen och Tufte, 59-61. 
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når allmänheten ska hanteras konfidentiellt samt annat dessa uppgifter inte får användas i 

annat syfte än för forskningsändamål.72  

 

Vi anser oss uppfylla kraven som svenska Vetenskapsrådet ställer. När vi kontaktade 

företagen för att höra efter om de var villiga att delta berättade vi för dem vad vi undersökte 

och vilken roll de skulle ha i undersökningen. Därefter var det upp till dem själva att avgöra 

om de ville delta. Vissa företag ville inte och det var ett svar vi fick acceptera. Vi är medvetna 

om att det ämne vi undersöker kan vara intimt och personligt och innehålla information som 

företagen inte vill ska nå allmänheten. Vår undersökning baserar sig på dessa företagares 

åsikter och erfarenheter kring revisionsföretag. Deras uppfattning och upplevelser kan vara 

dåliga vilket gör att de kanske inte vill att andra ska känna till vad de anser om sina tidigare 

och nuvarande revisionsföretag. Därför inledde vi alla intervjuer med att tala om att vi varken 

skulle nämna namn på personer eller företag som omnämndes under intervjun samt att de 

skulle få vara helt anonyma. Vi tror att det gav de en viss trygghet att tala öppnare om sina 

upplevelser och erfarenheter.  

 

 

                                                
72 Johannessen och Tufte, 61-63.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Det här kapitlet är indelat i olika avsnitt där det i varje avsnitt presenteras en teori som är 

relevant för uppsatsen. Alla teorierna bidrar tillsammans med att öka förståelsen för det 

fenomen vi ska undersöka. I första avsnittet ges en förklaring till revisionens bakgrund, syfte 

och tillämpning samt en beskrivning av den lagstiftning och de bestämmelser som har en 

betydande inverkan. I avsnitt två och tre beskrivs konsulttjänster och konsultföretag. Hur 

dessa fungerar och vad man måste ha i åtanke vid marknadsföring av dem. I de sista 

avsnitten presenteras en skildring av vilka faktorer som kan ha betydelse i marknadsföringen 

av tjänsteföretag och relationernas innebörd.  

 

3.1 Beskrivning av revision 
Revision innebär en granskning i efterhand, som görs på ett visst företag eller annan 

ekonomisk näring.73 Målet för en revision är att lämna en revisionsberättelse74, som är den 

enda årliga offentliga rapporten från revisorn. En revisionsberättelse berättar om 

årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen (ÅRL). Dessutom bekräftar eller 

dementerar revisionsberättelsen att 

• räkenskaperna fastställs 

• resultatet fördelas planenligt 

• styrelseledamöterna och VD godkännes ansvarsfrihet 

Revisionsberättelser utan anmärkningar upprättas enligt standardutformningen i RS 709. I 

annat fall ska anmärkningar, upplysningar eller dementeringar enligt punkterna ovan tydligt 

framgå i revisionsberättelsen.75 Revisionen genomförs utifrån ett professionellt kritiskt 

förhållningssätt.76 Revisionen granskar både näringens räkenskaper och 

verksamhetsledningen. Det finns även inslag i granskningen, till att ta hänsyn till företagets 

framtidsutsikter. Där gör man exempelvis en bedömning om företaget kan drivas vidare.77 

 

 

                                                
73 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (Stockholm: Norstedts Tryckeri AB, 
1999), 74. 
74 FAR FÖRLAG, FARs Samingsvolym 2006 Del 2 (Stockholm: FAR Förlag AB, 2006), 336. 
75 FAR FÖRLAG, Revision: En praktisk beskrivning (Stockholm: FAR Förlag AB, 2006), 94. 
76 Ibid., 19. 
77 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (Stockholm: Norstedts Tryckeri AB, 
1999), 74. 
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3.1.1 Revisionens bakgrund 
Revisionen av räkenskaper sträcker sig långt bak i tiden. Redan i slutet av 1500-talet, i 

Venedig, bildades den första revisorsorganisationen. Revisionen som profession utvecklades 

på mitten av 1800-talet, först i Skottland och sedan England.78 Revisionsyrket var redan då 

betydelsefull för utveckling av redovisningen. Man formade regler och mönster både för 

granskningen av redovisningen, och för revisorernas yrkesskickliga beteende. Man ställde 

tidigt krav på konventionell behörighet och skolning.79 Behovet av självständiga revisorer 

debatterades intensivt i riksdagens kamrar på mitten av 1800-talet. Industrialiseringen gav 

upphov till väldiga antal förskingringar, vilket man här i Sverige, i likhet med England, ville 

få rätsida på.80 Kravet på revision i aktiebolag påbjöds i aktiebolagslagen redan 1895 i 

Sverige.81 Professionaliseringen i Sverige startades i samband med att Svenska 

Revisorsamfundet (numera Revisorssamfundet SRS) grundades år 1899.82 Ur SRS formades 

1923, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).83 FAR växer sig allt starkare då man på 

senare tid öppnat för medlemskap även för godkända revisorer, vilket innebär att 

medlemsantalet för SRS försvagas.84 

 

3.1.2 Oberoendet 
Frågeställningarna kring revisorns oberoende har funnits lika länge som yrket i sig. 

Opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt är några grundkrav för revisorn.85 Historiskt sett 

har det fyra gånger tidigare föreslagits att ansvaret för tillsättningen av revisorer bör ligga på 

staten.86 

 

3.1.3 Revisionsbehovet 
Ett sätt att förklara behovet av revision är att titta närmare på agentteorin. Revision behövs 

även för att skapa förtroende.87 Hur förtroendet påverkas vid olika skandaler bottnar i ett så 

kallat förväntningsgap.88 Revisionsbehovet framträder också för omöjliggörandet av 

                                                
78 Sven-Erik Johansson, Einar Häckner och Eva Wallerstedt, Uppdrag revision: Revisorsproffessionen i takt med 
förväntningarna? (Stockholm: SNS Förlag, 2005), 24. 
79 Stellan Nilsson, Redovisningens normer och normbildare: En nationell och internationell översikt, 3:e uppl. 
(Lund: Studentlitteratur, 2005), 105. 
80 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 25. 
81 Nilsson, 105. 
82 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 24. 
83 Nilsson, 105. 
84 Ibid., 76. 
85 FAR Förlag, Revision: En praktisk beskrivning, 107, 112. 
86 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 43. 
87 Ibid., 106. 
88 Ibid., 9. 
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bluffaffärer.89 En av intressenterna till detta är staten som sätter lagarna och revisionslagarna i 

Sverige, några beskrivs avsnitt 3.1.6.90 

 

3.1.4 Agentteorin 
Agentteorin är en amerikansk företeelse som uppstod på 1970-talet.91 Den innebär att ägaren 

till ett företag (huvudmannen eller principalen), anställer en VD (agent), för att driva 

företaget. Huvudmannen ser till, genom kontraktskostnader och olika typer av 

incitamentsprogram eller bonussystem, att agenten agerar i huvudmannens intresse. Dessa 

incitamentsprogram blir oftast anslutna till redovisningen eftersom detta är ett enkelt sätt att 

mäta hur bra ett företag presterar, t.ex. uppnådd vinst eller avkastning på eget kapital. 

 

Risken med dessa incitamentprogram eller belöningssystem är de så kallad ”moral hazard”-

problemen som kan uppstå. Via sin kontroll över redovisningen kan affärsledningen 

manipulera redovisningen som ger upphov till belöningssystemens utslag.92 Att agenten 

förväntas välja en redovisningsmetod som ger högre vinst, om bonussystemet är grundat på 

vinstnivån, förklarar behovet av revision. Huvudmannen kommer därav att anlita en revisor 

som granskar agenten enligt huvudmannens intresse.93 

 

3.1.5 Förväntningsgapet 
För de agenter som står utanför den direkta kontrollen av företaget är revisionen och 

revisorernas roll en förutsättning för att kunna få förtroende för de siffror och rapporter 

affärsledningen presenterar.94 Revisorns roll att skapa förtroende bland intressenterna kallas 

”Credibility Theory”.95 De senaste årens företagsskandaler med redovisningsfiffel och 

orimliga bonussystem har lett till att revisorerna tolkas som passiva.96 Revisionstjänsterna i 

större företag upphandlas allt frekventare via budgivning.97 Revisorerna själva menar att det 

är orimligt att man ska vara ”moralisk polis” över styrelser och företagsledningar.98 I linje 

med detta har allt mer intressenter visat tendenser till att ställa skadeståndsanspråk på 

                                                
89 Nilsson, 106. 
90 SOU 1999:43, 74-75. 
91 Kristina Artsberg, Redovisningsteori, -policy och -praxis (Malmö: Liber Ekonomi, 2003), 83-84. 
92 Nilsson, 55-56. 
93 Artsberg, 84. 
94 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 104. 
95 Nilsson, 106. 
96 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 9 
97 Nilsson., 109. 
98 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 9. 
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revisorer och revisionsföretag.99 Revisionsprofessionens agerande är defensivt, man trevar 

efter metoder för att återskapa både god renommé och allmänhetens tilltro.100 Att 

intressenterna inte förstår revisionens innebörd och förutsättningar förorsakar oro inom 

revisionsbranschen. Här har FAR omarbetat standardmallarna för revisionsberättelserna, för 

att klargöra hur revisionen utförs, och vilka förväntningar och krav som kan ställas. Detta 

problem med skillnader mellan intressenternas förväntningar på revisionen och revisorernas 

uppfattning om revisionens syfte och innehåll, är vad som kallas förväntningsgapet. 

Undersökningar har visat att många intressenter dels trott att revisorn är med på upprättandet 

av bokslutet, samt att man tror att revisionen garanterade företagets finansiella sundhet.101 

 

Förväntningsgapet utgörs till största delen av tre olika aspekter. Unreasonableness Gap – är 

gapet mellan kundernas uppfattning om revisorernas arbetsuppgifter och revisorernas reella 

arbetsuppgifter. Kunderna kan ha så pass orealistiska krav som leder till att revisorerna inte 

kan uppfylla dem eftersom det inte ingår i deras arbetsområde. Deficient Standards Gap – är 

gapet mellan kundernas förväntningar och de bristfälliga revisionsstandarderna som leder till 

otydliga gränsdragningar för arbetsuppgifterna. Deficient Performance Gap – är gapet mellan 

kundernas förväntningar och revisorernas prestationer och ambitioner. Dessa aspekter kan 

påverka kundernas uppfattningar om revisorn.102 

 

3.1.6 Revisionslagarna i Sverige 
I Revisorslagen (2001:883) och i Revisionslagen (1999:1079) hittar man den allmänna 

lagstiftningen om revisorer och revision. Här följer de centrala delarna av dessa lagar. 

 

Revisorlagen (2001:883) innehåller till att börja med, grundbestämmelser om 

Revisorsnämndens uppgifter, men dess tyngd ligger vid olika personliga krav på revisorn. 

Sedermera tas de konventionella kriterier upp för att uppnå godkännande och auktorisation av 

revisorer. Även kriterier för olika typer av bolagsformer som man får driva revisionsföretag i 

beskrivs och en överblick av revisorns skyldigheter där bland annat god revisorssed nämns. 

Kravet på revisorns opartiskhet och självständighet finns med. Den har visat sig vara ganska 

                                                
99 Nilsson., 109. 
100 Johansson, Häckner och Wallerstedt, 190. 
101 Nilsson, 109-110. 
102 Brenda Porter, ”An Empirical Study of the Audit Expactions-Permoance Gap”. Accounting and Business 
Research (Vol. 24 No. 93 1993:49-68), 57, 63-64. 
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problematisk att förstå vilket har lett till en modell som FAR tagit fram 2002, för att kunna 

göra en prövning av oberoendet. 

 

Vidare i revisorslagen följer dokumentationskravet, tystnadsplikt, försäkringskrav, 

uppgiftsskyldigheter med mera. En utfyllande Förordning om revisorer (1995:665) preciserar 

de tillämpningsföreskrifter för vad som krävs i utbildningen för godkännande och 

auktorisation av revisor. 

 

I Revisionslagen (1999:1079) följer i grundregel fastställanden om den egentliga revisionen, 

fastän en del bestämmelser handlar om vilka kvalifikationer revisorn måste uppfylla i olika 

typer av företag och företagsstorlekar. Även bestämmelser om bosättningskrav, jävsregler och 

skyldigheten att anmäla om förtida avgång tas upp. I vissa fall utser Länsstyrelsen revisor och 

bestämmelserna om det finns här. Den betydelsefulla avfattningen om att revisorns 

granskning ska omsluta företagets årsredovisning, bokföring och företagsledningens 

förvaltning, samt anföringen till god revisionssed finns i Revisionslagen. 

 

Det bör tilläggas att lagar som behandlar revision förekommer även i lagar där 

huvudinriktningen inte är revisorer och revision, exempelvis i skattelagstiftningen, lagar kring 

offentlighet och sekretess, personuppgifter med mera.103 

 

                                                
103 Nilsson, 111-112. 
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3.2 Konsultföretag 

Gummesson har studerat funktionerna bakom konsultbranscher och konsulter samt hur 

marknadsföring av dessa sker. Vi har valt att i detta avsnitt presentera delar av hans 

forskning eftersom vi anser att den är säregen i den bemärkelse att han belyser revisorernas 

och redovisningskonsulternas specifika branschsituation och hur den fungerar. 

Huvudsakligen redogör han för vad som inverkar på företagarna vid köp av konsulttjänster 

vilket kan ge oss en uppfattning om vilka faktorer som påverkar dem i valet av 

revisionsföretag.  

 

3.2.1 Konsultbranschen 

I Gummessons avhandling belyses olika dimensioner av konsultföretagen och deras 

marknadsföring samt hur dessa har en inverkan på kunderna, det vill säga företagarna. Han 

beskriver bland annat hur marknaden och situationen för revisorer och redovisningskonsulter 

ser ut. Revisorer har i princip ingen konkurrens från andra konsultbranscher eftersom det 

arbete de utför är säregen. Däremot konkurrerar datakonsulter, organisationskonsulter och 

affärsjurister med dem inom revisionsföretaget som arbetar som redovisningskonsulter. Olika 

IT-företag kan tillhandahålla företagarna med system och program som underlättar hantering 

av den löpande bokföringen. Även internrevisorer och ekonomer konkurrerar med 

redovisningskonsulterna och ibland med revisorerna.104 

 

3.2.2 Konsulterna och konsultföretagen 
Konsulterna är specialistkunniga och har som uppdrag att tillämpa metoder och erfarenhet. 

Det är dock inte det enda som har en inverkan på konsultens uppdrag utan även hans 

personliga karaktär. Konsulttjänster köps sällan in helt opersonligt utan man har ofta en viss 

relation till konsulten eller konsultföretaget. Hans motivation, kreativitet, engagemang och 

socialkompetens har en stor inverkan när konsulttjänsten ska köpas. Dessa tillsammans med 

konsultens specialistkunnande kan många gånger upplevas som måttet av kvaliteten på 

uppdraget. Konsultens personliga egenskaper kan tillföra konsultföretaget något utöver sitt 

specialistkunnande. Därför är det inte ovanligt att kunderna väljer att följa med konsulten om 

han beslutar att byta konsultföretag. Kunderna känner en större tillit och gemenskap med 

konsulten än med konsultföretaget. Relationen mellan konsulten och kunden uppstår oftast 

genom tillfälligheter eftersom många konsultbranscher har restriktiva bestämmelser kring 

                                                
104 Evert Gummesson, Marknadsföring och inköp av konsulttjänster, 1:1 uppl. (Stockholm: Företagsekonomiska 
institutionen, 1977), 60-61.  
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detta. Det finns många yrkesbranscher som måste förhålla sig oberoende och självständiga 

och den enda relationen som accepteras är icke strategiska relationer eller aktiviteter från 

konsulten. Exempel på sådana tillfälligheter är informella möten mellan bekanta eller 

bekantas bekanta eller möten som en följd av aktiviteter i form av föreningsmöten som 

konsulten medverkat i.105 

 

Konsultföretagets storlek kan ibland ha en inverkan när konsulttjänster ska köpas in. Om 

konsultföretaget är stort kan det vara en fördel eftersom de då upplevs ha stora resurser, en 

vilja att alltid ställa upp och att storleken visar att de varit framgångsrika. Är de däremot små 

kan de upplevas som att de inte kan hantera större konsultuppdrag men å andra sidan att de är 

mer personliga och har lägre omkostnader.106 

 

3.2.3 Marknadsföring 
För att marknadsföra sig som konsult kan man göra företagsbesök för att på så sätt sälja in sig 

som person. På dessa företagsbesök kan man även lämna offerter och visa på vilket arbetssätt 

man har, eftersom det viktigaste i konsultuppdragen är konsultens specialistkunnande, hans 

arbetsmetod och det han levererar (slutprodukten). Andra sätt att marknadsföra ett 

konsultföretag är att bygga upp en image som skapar en viss medvetenhet hos företag som är i 

akut behov av konsulttjänsten. Genom att bland annat göra sig känd för sitt 

specialistkunnande, sina duktiga konsulter, arbetsmetoder eller resultat kan man skapa olika 

föreställningar hos den potentiella kunden. Det är även viktigt att anställa och vidareutbilda 

konsulter inom de olika specialistområdena så att konsultföretaget utvecklas.107 

 

3.3 Behovet av konsulttjänster 
Johansson beskriver i sin bok om vilka svårigheter som finns med att få småföretag att köpa 

in konsulttjänster. Begreppet småföretag har preciserats utifrån EU-kommissionens definition 

som inkluderar alla företag som har mellan 10-99 anställda. De främsta orsakerna till att 

småföretag inte väljer att köpa in konsulttjänster är för att de anser att konsulttjänster är dyra 

och tidskrävande för företagaren. Småföretagarna ser heller inget behov av konsulttjänster 

utan vänder sig till sina revisorer när de behöver hjälp. Revisorn får en helt annan roll än den 

han borde ha. Han agerar både som alltiallo rådgivare och som oberoende kontrollant av 

företagets redovisning. Det konsulten kan göra är att utveckla företaget som annars har en 

                                                
105 Gummesson, Marknadsföring och inköp av konsulttjänster, 137-139, 150, 209-210. 
106 Ibid., 139. 
107 Ibid., 147, 151-152. 



2008-02-12                VAL AV REVISIONSFÖRETAG  

 

 Sida 34 av 78  
 

tendens att hämmas av företagarens insnöade syn på verksamheten. Genom att anlita en 

konsult med expertkunskap och oberoende kan företaget spara pengar, eftersom de då inte 

behöver utbilda eller nyanställa personal för att utveckla företaget.108 

 

För att småföretagaren ska kunna ta del av det konsulten har att erbjuda måste han ge sig hän 

och lita på konsulten. Annars kommer konsulten inte att kunna göra sitt yttersta och 

småföretagaren kommer att uppleva konsulttjänsten som meningslös. Småföretagaren måste 

lämna sina personliga angelägenheter åt sidan och fokusera på vilket behov företaget har när 

hon väljer att köpa en konsulttjänst. I annat fall kan konsulttjänsten bli värdelös. För att kunna 

påvisa att småföretagaren är i behov av konsulttjänster bör konsultföretaget koncentrera sin 

marknadsföring på att belysa de områden som visar på dessa behov.109 

 

3.4 Marknadsföring i tjänsteföretag 
I detta avsnitt presenteras Grönroos skildring av tjänsteföretagens marknadsföring och hur 

den har förändrats. Anledningen till att vi valde denna teori var att vi ansåg att den belyste ett 

relevant ämnesområde och att den kunde skapa en större förståelse för det fenomen vi ämnat 

undersöka. Grönroos beskriver inte enbart vad som påverkar tjänsteföretagens 

marknadsföring utan ger en bakgrund till hur marknadsföringen förändrats på senare tid och 

vilken inverkan det har. Han förklarar även hur ökad förståelse för mekanismerna bakom 

kundens beteende kan påverka ens sätt att locka nya och bibehålla befintliga kunder. 

 

3.4.1 Förändringar i grundsynen 
I Grönroos bok om marknadsföring i tjänsteföretag beskrivs hur marknadsföringen förändrats 

på senare tid. Tidigare har fokus legat i transaktionsperspektivet medan man nu koncentrerar 

sig på ett relationsperspektiv när man marknadsför tjänsteföretag.  

 

Transaktionsmarknadsföring bygger på ett transaktionsperspektiv som innebär att man utgår 

från att både företaget och kunden gör ett självständigt val när en transaktion genomförs. 

Transaktionen innehåller inte mycket mer än att en tjänst till ett visst värde utbyts mot pengar 

eller liknande. Relationsmarknadsföring som grundar sig på ett relationsperspektiv ser inte 

utbytet som en ren transaktion av en tjänst till ett visst värde mot pengar eller liknande, utan 

som en ömsesidig samverkan och beroende mellan de båda parterna. Med det menas att det 

                                                
108 Anders W. Johansson, Att förstå rådgivning till småföretagare (Bjärred: Academia Adacta, 1997) , 42, 48-49, 
57-58. 
109 Ibid., 61.  
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finns något mer än bara själva transaktionen. De båda parterna har något mer än värdet av 

tjänsten och pengarna att vinna. De skapar en slags ömsesidig relation som kan leda till fler 

framtida utbyten. Detta har lett till man nu inkluderar fler variabler än tidigare i företags- 

marknadsföringsåtgärder.110 

 

3.4.2 Tjänstepaketets grundläggande komponenter 
En tjänst består av tre komponenter som tillsammans bildar den tekniska tjänstekvaliteten, det 

vill säga vad det är kunden får. Komponenterna är kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. Det 

huvudsakliga motivet till att företaget existerar på marknaden är kärntjänsten. Bitjänsten 

möjliggör en konsumtion av kärntjänsten. Medan stödtjänsten skapar ett mervärde för kunden 

och med det ett konkurrensmedel. Mervärden kan vara både positiva och negativa. Positiva 

mervärden stärker kärntjänsten medan negativa mervärden försvagar kärntjänsten. Dock 

räcker det inte enbart med dessa tre komponenter för att en kund ska välja ens tjänst framför 

en konkurrents. Det måste ske ett utvidgande av tjänstekvaliteten för att på så sätt skapa en 

mer funktionell kvalitet. Med det menas hur  kunden upplevelser interaktionen mellan henne 

och företaget. Man bör då ta hänsyn till tre aspekter; tjänstens -tillgänglighet, -interaktion och 

-kundmedverkan.111 

 

Tjänsten bör vara tillgänglig för kunden så att hon ska kunna köpa och konsumera den. Det 

innebär att företaget bör ta hänsyn till kundens önskemål och utifrån dem utforma ett 

tillgänglighetssystem. De faktorer som har en inverkan är bland annat ”antalet 

kontaktpersoner och deras kunnande, öppethållningstider, tidtabeller och tidsåtgång för olika 

processer, betjäningsställenas läge, utseendet hos exteriören och interiören på 

betjäningsställena, verktyg, arbetsredskap, dokument osv. i produktionsprocessen, antalet 

konsumenter i produktions/konsumtionsprocessen och deras kunskaper om vad de borde 

göra”.112 

 

Den funktionella kvaliteten är inte bara beroende av faktorer som materiella ting i form av det 

exteriörs och interiörs utseendet utan även av tillförlitlighet (att kunden får rätt service och 

företaget levererar), respons (att kunden upplever personalen som hjälpsam och 

samarbetsvillig), garanti (att kunden känner sig trygg och företaget håller sina löften) samt 

                                                
110 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 9-19. 
111 Ibid., 54-57, 119-120. 
112 Ibid., 57-58. 
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empati (att kunden blir förstådd och får individuell behandling).113 Även andra teorier utgår 

ifrån att det är helheten som bedömer den funktionella kvaliteten.114 

 

Kunden medverkar oftast på eller annat sätt i produktionsprocessen i samband med sitt 

konsumerande av tjänsten. Till exempel informerar kunden läkaren om sina problem eller 

serverar sig själv i en restaurang med självbetjäning. Därför är det viktigt att interaktionen 

mellan kund och företag fungerar bra annars sjunker den funktionella kvaliteten. De olika 

typer av interaktion som finns är interaktioner med kontaktpersonal, interaktion med system 

och interaktion med fysisk-tekniska resurser. Om kunden är införstådd i hur dessa 

arbetssystem fungerar på företaget minskar risken för missförstånd och komplikation som kan 

leda till att kunden blir missnöjd.115 Det här är resonemanget bekräftas även av andra 

teorier.116 

 

Man ska dock inte bortse från betydelsen av köpar-säljarinteraktioner. För många kunder är 

det viktigare att de får en långsiktig relation med en specifik representant från företaget än 

företaget själv. Kunden kan anse att sitt samarbete med representanten går före företaget i sig. 

Så om representanten beslutar att gå vidare till ett annat företag är det inte ovanligt att kunden 

följer med. Kunden vill känna sig trygg och bekväm med sin representant, och om hon gör det 

leder det ofta till en ömsesidig relation där hon är lojal mot representanten.117 

 

3.4.3 Kundrelationens livscykel 
Många är nog bekanta med begreppet produktlivscykel men kundrelationens livscykel 

förekommer inte lika ofta. I tjänsteföretag är det viktigt att känna till kundrelationens 

livscykel för att kunna göra en bra marknadsplanering för att på så sätt locka nya kunder men 

även behålla befintliga. Nedan följer Grönroos illustrerade version av livscykeln.  

 

                                                
113 Grönroos, Service management och marknadsföring – en CRM ansats, 1:2 uppl. (Malmö: Liber Ekonomi, 
2004) 89-90. 
114 Christopher Lovelock, Services marketing, 4:e uppl. (New Jersey: Prentice Hall, 2000) 83-83. 
115 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 58-59. 
116 Lovelock,137-160. 
117 Grönroos, Service management och marknadsföring, 70-74. 
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Figur 3:1 Kundrelationens livscykel 118  

 

• Initialskedet; ett intresse för företaget och dess utbud måste väckas för att kunden inte 

ska för tillfället gå förlorad. Ett intresse som leder till att kunden förs in i 

köpprocessen. Här räcker det oftast med traditionell enkelsidig marknadsföring.  

• Köpprocessen; löften som leder till ett positivt köpbeslut måste ges för att kunden inte 

ska för tillfället gå förlorad. Det är dock viktigt att dessa löften går att hålla annars 

riskerar man att förlora kunden. Här betonas vikten av dubbelsidig marknadsföring i 

form av exempelvis professionella försäljare som sätter kunden i fokus.  

• Konsumtionsprocessen; tjänsten konsumeras och det leder till en upplevelse. 

Upplevelsen baseras på de löften som tidigare givits och arbetsmetoden för att utföra 

tjänsten. Här förlorar den traditionella ensidiga marknadsföringen sin betydelse och 

den dubbelsidiga relationen tar över helt. Företagets resurser och arbetsmetoder får en 

betydande roll. Genom att hantera kundrelationen under konsumtionsprocessen bra 

kan företaget koncentrera sig mer på att betjäna gamla köptrogna kunder. På så sätt 

behöver inte företaget spendera så mycket av sina marknadsföringsresurser för att 

                                                
118 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 21.  
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skapa nya kundrelationer, utan kan göra det i mindre mån och ta tillvara på de 

befintliga som ur marknadsföringssynpunkt är billigare.   

• Upplevd kvalitet på tjänsten; har upplevelsen motsvarat löftena leder det till en 

acceptabel tjänstekvalitet och företaget har då en tillfredställd kund och en bestående 

kundrelation som sannolikt kommer att leda till återköp. Om inte kan kunden gå 

förlorad och skapa negativ ”word-of-mouth”.119 

 

Dessa fyra steg leder till en bra kundrelation. Om tjänsteföretagen tar hänsyn till stegens olika 

innehåll kan de under de olika skedena både behålla sina kunder och skapa nöjda 

återkommande kunder som kan vidarebefordra företagets kvalitet i marknadsföringssyfte. 

Nöjda kunder bidrar till att locka potentiella kunder.  

 

3.4.4 Word-of-mouth-kommunikation 
Vad word-of-mouth-kommunikation innebär är egentligen allt som sägs om en ett företag, 

från en person till en annan. Allt från tillförlitlighet och kvalitet till arbetssätt. ”Word-of-

mouth-kommunikation är ur ett relationsperspektiv baserad på kundernas långvariga 

erfarenheter och engagemang. Deras muntliga kommunikation återspeglar hur de upplevt 

relationsepisoder eller servicekontakter och deras värde, samt den psykologiska 

trygghet/otrygghet de känner i relationen. Kommunikationen varierar beroende på styrka i 

relationen”. Muntliga utsagor tenderar att ha stor inverkan på befintliga och potentiella 

kunder. De litar mer på vad en befintlig eller tidigare kund hos företaget har att säga om 

företaget än dess marknadsföring eftersom de ser den informationskällan som objektiv. 

Företaget kan dock dra nytta av positiva referenser och intyg i sin marknadsföring.120  

 

I en undersökning baserad på svenska och amerikanska kunders tendenser till att sprida 

muntliga utsagor om sina erfarenheter hos ett tjänsteföretag, visade det sig att mycket nöjda 

respektive mycket missnöjda kunder talade mer om sina erfarenheter för andra. De som hade 

fått erfarit en medelmåttig tjänsteupplevelse var de som berättade minst om sina erfarenheter 

för andra. Det visade sig dock också att de som haft väldigt dåliga erfarenheter talade i lite 

större utsträckning om dem för andra än de som haft väldigt bra.121 

                                                
119 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 20-24. 
120 Grönroos, Service management och marknadsföring, 296-298. 
121 Lovelock,298-299. 
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3.4.5 Image  
Genom en upparbetad företagsprofil det vill säga image känner de flesta kunder ofta till vad 

företaget i fråga arbetar med och hur. Det innebär dock inte att företaget kan gömma sig 

bakom denna ridå trots att den har en stor inverkan på kunden, utan måste ständigt arbeta för 

att behålla den image de byggt upp. Image kan både vara positivt och negativt. Positiv image 

innebär att kunden har höga tankar och förväntningar på företaget. Om dessa tankar och 

förväntningar visar sig inte vara sanna genom att företaget agerar i motsats till dem, leder det 

till att företaget får en negativ image. Även det motsatta kan ske, att företaget har en negativ 

image som omvandlas till positiv men det är betydligt svårare.122 

 

Den image som kunden upplever baserar sig på den tekniska och funktionella kvaliteten. Den 

tekniska kvaliteten är vad företaget erbjuder och den funktionella kvaliteten är hur de erbjuder 

den. Om ett företaget till exempel levererar maskiner som de även installerar hos kunden, 

består den tekniska kvaliteten av maskinen och den funktionella kvaliteten av att de hjälper 

till med installationen. Grönroos har illustrerat resonemanget genom figuren nedan.123 

 

 

Figur 3:2 Tjänstekvalitetens två dimensioner 124  

 

 

 

                                                
122 Grönroos, Service management och marknadsföring, 76-77. 
123 Ibid. 
124 Ibid., 77.  
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3.4.6 Relationskostnader 
Utifrån hur relationen mellan kunden och företaget fungerar kan man räkna ut 

relationskostnaden. De uppoffringar som företaget gör utöver de vanliga 

produktionskostnaderna är säljarens relationskostnad. Samma sak gäller kunden, de 

uppoffringar som kunden gör utöver den vanliga kostnaden för tjänsten är kundens 

relationskostnad. Kundens relationskostnad består av direkta-, indirekta- och psykologiska 

kostnader. När kunden måste göra egna uppoffringar eller satsningar för att kunna konsumera 

tjänsten uppstår direkta kostnader. Exempel på direkta kostnader är när kunden behöver 

tillsätta personal som integrerar ett nytt affärssystem. Om en samarbetspartner inte fungerar 

som det är menat uppstår en indirekt kostnad i form av till exempel personal som behöver ta 

sig tid att spåra orsaken till en försenad leverans, uteblivna intäkter på grund av den försenade 

leveransen eller att personal inte kan arbete i väntan på leverans. Psykologiska kostnader 

uppstår när kunden upplever att de inte kan lita på bland annat en samarbetspartner. Det är 

inga mätbara kostnader utan mer en kostnad som kan försämra eller förstöra relationen med 

företaget.125 

 

Är kundens relationskostnader låga bidrar det till att kunden upplever en hög kvalitet som gör 

att företaget kan ta ut ett högre pris för tjänsten än marknadsvärdet och skapat sig en 

långsiktig relation. Hög kvalitet leder till att företaget får bort kundens annars ganska fixerade 

bild av priset. Men om kundens relationskostnad är hög leder det till en låg upplevd kvalitet 

på tjänsten som har sina följder både för kunden och för företaget. Med andra ord lönar sig 

god service i längden.126 

 

3.5 Priset som en faktor 
Att prissätta en tjänst är betydligt mer komplicerat än att prissätta en produkt. En produkt som 

säljs kan prissättas utifrån tillverkningskostnaderna eller anskaffningskostnaderna medan en 

tjänst är tid som säljs. Hur värdesätter man då tiden? Det svåra är oftast att bedöma hur lång 

tid tjänsten tar, därför kan det också bli svårt att precisera en offert. Grund komponenterna är 

konkurrenternas prissättning och det värde tjänsten har för kunden. Om tjänsten är viktig och 

exceptionell för kunden kan man enklare ta ett högre pris.127 

 

                                                
125 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 123-127. 
126 Ibid., 127-128, 132-133. 
127 Gunnar Schäder, Prissättning (Stockholm: Bonnier Utbildning, 2006) 177-189. 
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Priset på en tjänst kan många gånger tala för dess kvalitet. Däremot har tjänstens kvalitet en 

avgörande roll för prissättningen. En kund som upplever god kvalitet på en tjänst är mer 

benägen att betala ett högre pris än den som inte är nöjd. De faktorer som kunden kan bedöma 

tjänstens kvalitet utifrån är professionalism, attityd/beteende, tillgänglighet, pålitlighet, 

återställningsförmåga, trovärdighet och personkontakt. Kunden ska uppleva att 

tjänsteföretaget har förmågan, intresset och engagemanget att lösa hennes problem på bästa 

möjliga sätt. De ska även finnas tillgängliga när kunden behöver dem. Kunden måste kunna 

känna att de litar på tjänsteföretaget och att de är kapabla till att vidta åtgärder om något inte 

går som planerat. Det är även viktigt att kunden och den som utför tjänsten skapar ett 

ömsesidigt förtroende för varandra. Om alla dessa faktorer fungerar bra kommer kunden att 

bli mindre fokuserad vid priset och mer uppleva ett speciellt värde i tjänsten som inte hindras 

av prissättningen.128 

 

3.6 Relationens betydelse 
Idag är kunder mer ombytliga och kan enklare byta företag. De har inte samma lojalitet som 

förr och väljer oftast att byta företag om ett bättre alternativ dyker upp. Därför är det viktigare 

än någonsin att skapa lojala kunder. Det mest effektiva sättet för ett företag att skapa en lojal 

kund är att få kunden att känna sig speciell. Genom att personifiera tjänsten och servicen 

kommer kunden att erfara något positivt som hon sedan kommer att berätta för andra. Att 

personifiera tjänsten och servicen innebär inte enbart att anpassa den efter kundens behov 

utan även att ta hänsyn till kundens outtalade behov. Berättelser om tidigare kunders 

erfarenheter tenderar att ha betydligt större inverkan på potentiella kunder än någon annan 

marknadsföringsåtgärd. Därför är det minst lika viktigt, om inte viktigare, att fokusera på de 

nuvarande kunderna. Deras goda erfarenheter av företaget leder till att de mer än gärna agerar 

som representanter för det företaget står för. De blir vandrande marknadsförare som inte tar 

mer betalt än den tjänst de köper. Problemet är om en kund fått erfara något negativt från 

företaget kommer hennes berättelse att ha minst lika stor inverkan som de positiva kundernas. 

Det är därför viktigt att skapa goda relationer till alla sina kunder oavsett deras storlek och 

betydelse för företagets intäkter.129 

 

För att företagets ska kunna tillfredställa kundens önskemål och se hennes speciella outtalade 

behov bör de analysera kunden. Det man då gör är att skapa en bild av vad det är för kund, 
                                                
128 Schäder, 190-192. 
129 Jill Dyché, The CRM handbook : a business guide to customer relationship management (Boston: Addison – 
Wesley, 2001), 6-10, 25-27. 
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vad hon vill köpa, vad hon troligen kommer att vilja köpa vid ett senare tillfälle, vad hon 

förväntar sig för kvalitet och vilka behov hon vill få tillfredställda med denna tjänst. Genom 

att kartlägga dessa aspekter kommer företaget att kunna tillgodose kunden på ett sådant sätt 

som får henne att känna sig unik och på så sätt skapa en viss relation till företaget eller 

medarbetaren. Denna relation genererar i sin tur till ett mervärde för kunden som kan leda till 

lojalitet.130  

 

3.7 Avgörande faktorer 
I Storbritannien har det gjorts en undersökning som syftat till att kartlägga de faktorer som 

påverkar företagarnas val av revisor. I undersökningen kom man fram till att de avgörande 

faktorerna för företagarna var revisionsföretagets anseende, branschspecifika kompetens och 

personalens standard. Man såg även att revisionens kvalitet hade positiva effekter. Att 

revisionen höll en god kvalitet ledde till att företagarna inte var lika fokuserade vid priset och 

prisförändringar. Det som även var utmärkande var att större välkända revisionsföretag hade 

ett försprång gentemot mindre eftersom de redan har ett väletablerat varumärke. De har även 

bättre möjligheter att erbjuda kunden närliggande tjänster, utöver revisionen. Deras storlek 

och rykte skapar också vissa garantier och trygghet för företagarna.131  

 

Ett sätt för revisionsföretagen att marknadsföra sig är genom personliga besök hos potentiella 

kunder för att lämna offerter. Men det kan bli en kostsam marknadsföringsåtgärd eftersom det 

visade sig att mer än 70 % av företagen ser över offerterna högst var femte år eller ännu mer 

sällan. Det är en mycket trögflytlig marknad. Det är väldigt sällan som företag byter revisor, 

speciellt om de har en revisor som arbetar på ett av de större och välkända revisionsföretagen. 

Gapen mellan de stora och mindre revisionsföretagen är enorma. Det gör det ännu svårare för 

dem att knappa in. Det beror på att det är höga inträdesbarriärer. Svårigheterna ligger i att få 

ett trovärdigt rykte, ett stort nätverk, resurser och branschspecifik kompetens.132  

 

Många företag i Storbritannien upplever sig begränsade när de ska välja revisor som en följd 

av den rådande marknadssituationen och revisorernas reglerade oberoende och 

självständighet. De anser att marknaden är dominerad av de största revisionsföretagen och 

revisorns oberoende och självständighet hindrar företagarna att välja den revisor de vill. På 

grund av den dåliga konkurrenssituationen är det svårt att finna kompetent personal för de 
                                                
130 Dyché, 31- 41. 
131 Internetartikel: Competition and choice in the UK audit services market 
132 Ibid. 



2008-02-12                VAL AV REVISIONSFÖRETAG  

 

 Sida 43 av 78  
 

mer komplexa transaktionerna vilket tvingar företagarna att vända sig till de större 

revisionsföretagen som har deras främsta konkurrenter som kund. Bristen på branschspecifik 

kompetens har lett till att de större revisionsföretagen fått en viss maktposition. Företagen är 

bekymrade över att reglerna kring revisorernas oberoende och självständighet ska regleras 

ytterligare vilket de tror kommer att leda till en ännu sämre konkurrenssituation.133  

 

Idag är revisionspriserna högre än förr. Efter PricewaterhouseCoopers fusionen på slutet av 

1990-talet ökade deras revisionspriser med 12 %. Fusionen hade en inverkan på hela 

revisionsmarknadens priser i Storbritannien. Den övriga revisionsmarknaden höjde sina priser 

med 8 %. Det skapade en ännu mer koncentrerad konkurrenssituation En annan anledning till 

att priserna idag är högre beror på regleringarna i lagstiftningen kring revision och revisorer 

samt att revisorn som person har börjat få en positiv inverkan på priset.134  

 

Sammanfattningsvis menar de att det fortfarande råder någon typ av konkurrens men att den 

är begränsad. De större revisionsföretagen har med sina väletablerade varumärken, rykten och 

tillgång till specialistkompetens ett rejält försprång då företag ska välja revisor.   

 

                                                
133 Internetartikel: Competition and choice in the UK audit services market 
134 Ibid. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel följer en presentation av de fyra företagens intervjuer. Företagen presenteras i 

den ordning intervjuerna genomfördes och av hänsyn till företagen och deras önskemål 

namnges varken företagen eller det revisionsföretag de samarbetar med. Presentationen är en 

återspegling av det som sades under intervjuerna och inga egna värderingar och synpunkter 

har lagts till. I slutet av kapitlet presenteras två intervjuer som gjordes på två de två största 

revisionsföretagen i Umeå. Även dessa presentationer är återspeglingar av vad 

respondenterna sa under intervjun.  

 

4.1 Företag A 
4.1.1 Företaget 

Företag A är ett företag inom logistikbranschen som startade år 1990. Det tillhör ett av de tre 

dotterbolag som ägs av ett moderbolag. Alla företagen ägs av en och samma ägare. Det är 

även det största företaget inom koncernen som nästan all personal är anställda via. Företag A 

har idag trettiofem anställda. Intervjun genomfördes med ägaren som varit verksam inom 

branschen sedan början på 1980-talet.  

 

4.1.2 Redovisnings- och revisionsföretaget 
Företag As löpande bokföring och revision sköts av två skilda företag. Företaget har haft 

samma redovisnings- och revisionsföretag de senaste tio åren. Innan dess har det funnits två 

olika redovisnings- och revisionsföretag som skött företagets ekonomi men ägaren var inte 

nöjd med dessa och därför tvingats byta.  

 

Företag A upplevde inte att det var svårt att finna ett nytt redovisningsföretag eftersom många 

talade gott om det nuvarande redovisningsföretaget och om hur duktiga och branschspecifika 

kunskaper de hade. Vad företag A menar med revisorer och redovisningsekonomer med 

branschspecifika kunskaper är att dessa har god kännedom om de lagar, regler och 

skatteregler som gäller för den specifika branschen. Prismässigt tillhörde inte 

redovisningsföretaget de billigare alternativen. Företag A menar att det snarare kan finnas ett 

överskott på redovisningsföretag eftersom det händer att ekonomer kommer till dem och vill 

ge offerter för att företag A ska byta till deras redovisningsföretag.  

 

Företag A kom först i kontakt med det nuvarande redovisningsföretaget genom 

rekommendationer från bekanta. Det är litet bolag med 6-7 anställda. Det var många bekanta 
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som talade väldigt gott om redovisningsföretaget, om deras arbetssätt och deras goda 

kunskaper inom företag As bransch. Däremot var valet av revisor mer eller mindre inte ett 

frivilligt val utan redovisningsföretaget samarbetade med en revisor som arbetade genom ett 

eget företag. Även revisorn var inriktad på logistikföretag och ansågs vara väldigt duktig och 

engagerad. Företag A menar att det är så det brukar gå till när man ”väljer” revisor, och 

grundar det på att det skett på samma vis hos de redovisnings- och revisionsföretag han 

tidigare haft. Man väljer redovisningsföretag och får revisorn utvald ”på köpet”. 

 

Det första redovisnings- och revisionsföretaget som företag A anlitade hade sitt kontor i en 

annan stad. Det var ett avstånd på 13 mil vilket försvårande relationen. Det andra företaget 

fanns i samma stad men de utförde enbart de nödvändiga tjänsterna och erbjöd inget därutöver 

till skillnad från det nuvarande redovisningsföretaget och revisorn. De vill informera och 

engagera sina klienter istället för att bara skicka en faktura när redovisningen och revisionen 

är utförd. Till exempel kallar revisorn i samband med revisionen in företagaren på möte och 

tillsammans går igenom revisionen noggrant. De tillgodoser honom med dokument om bland 

annat hur det går för andra klienter inom samma bransch för att man på så sätt ska ha en 

möjlighet att veta hur det går för företaget i förhållande till konkurrenterna. Dessutom 

anordnar revisorn lunchmöten för att företagarna ska kunna träffa sina kolleger i branschen. 

En annan anledning till att företag A bytte från de tidigare redovisningsföretagen var att det 

ibland inträffade att redovisningsföretaget fick in en större ”viktigare” klient som ledde till att 

de placerade om företag A till en annan kontaktperson som de inte ansåg kunde hjälpa dem på 

samma sätt. Det fick företag A att känna att de inte var lika viktiga. 

 

4.1.3 Extratjänster 
Det nuvarande redovisningsföretaget kommer ofta med idéer om hur företag A kan förbättra 

och förändra sig. De hjälper även till med annat än bara den löpande bokföringen och 

betalningar av fakturor och löner. Ägaren till redovisningsföretaget arbetar utöver 

redovisningstjänster med avtal och hyresavtal och har juridiska kompetenser inom området 

vilket företag As ägare haft nytta av då han har hyresgäster. Att redovisningsföretaget nekar 

företag som de inte anser vara seriösa nog upplever företag A som ett intryck på ett tryggt och 

pålitligt företag.  
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4.1.4 Placering 
När företag A först anlitade redovisningsföretaget hade de enkla korridorsrum belägna i 

centrala Umeå. Lokalerna var inte märkvärdiga och det fanns färre kontorsrum än anställda, 

så vissa fick dela rum. Enligt företag A har de nu bytt till fina mer påkostade lokaler också 

nära Umeås stadskärna. Företag A anser att det inte är avgörande var redovisningsföretaget 

har sina lokaler så längre de är belägna i samma stad. 

 

4.1.5 Tjänster och arbetsmetod 
Redovisningsföretaget har hand om hela företag As ekonomin. Det gör de på grund av att 

företaget saknar kompetensen. Företag A anser att deras redovisningsföretag är självgående 

och att de enbart behöver skicka sina fakturor och andra nödvändiga dokument till dem. 

Samma sak gäller revisorn. Företag A har tidigare haft planer på att själva anställa en 

kontorist som sköter företagets ekonomi men kommit fram till att det skulle bli för kostsamt. 

Förutom att det kan bli kostsamt är nackdelen att om personen blir sjuk så är det ingen som 

kan sköta ekonomin och den delen blir stillastående. Det är något som inte inträffar om 

ekonomin sköts av ett redovisningsföretag eftersom det är redovisningsföretagets ansvar att 

finna en ersättare. Det har dock hänt att de under semestertider inte betalat ut fakturor och 

löner, men efter samtal med redovisningsföretaget har förbättring lovats. Det skulle även bli 

kostsamt att hålla kontoristen uppdaterad om de senaste förändringarna i lagar och 

skatteregler genom diverse kurser. Då är det en fördel att redovisningsföretaget har ansvaret 

och får stå för kostnaden att skicka sina anställda på kurs för att uppdatera sig när det behövs, 

så att de alltid har någon anställd i företaget som har specifik kompetens. Det leder till att det 

sker så få fel som möjligt. Företag A anser att deras redovisningsföretag är måna om denna 

aspekt.  

 

Företag A är nästan dagligen i kontakt med redovisningsföretaget med olika frågor via mail. 

Oftast är de snabba på att svar tillbaka via mail och erbjuda den hjälp som behövs. Revisorn 

har de bara kontakt med i samband med revisionen, en gång om året. Revisorn sköter allt 

självgående och hör av sig när han behöver specifika dokument eller annan information.  
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4.1.6 Komplikationer 
Företag A har haft önskemål om att få balans- och resultaträkningen varje månad vilket till en 

början inte uppfylldes. Det berodde enligt företag A på att den som ansvarade över deras 

företag hade för många klienter och hade därför inte tid. Nu har kontaktpersonen frånsagt sig 

några klienter för att hinna tillgodose sina klienter bättre.  

 

Det har vid ett tillfälle inträffat att redovisningsföretaget har velat omplacera företag A till en 

annan kontaktperson som ansvarar över företaget. Men då har företag A meddelat att de i 

sådant fall kommer att byta redovisningsföretag. Företag A anser att de har fått en bra relation 

med den kontaktperson de har och att båda vet hur bägge parter fungerar samt deras önskemål 

och vill därför inte ha någon annan kontaktperson. Så de fick behålla den de haft i alla år. 

Tyvärr börjar kontaktpersonen närma sig pensionsålder, och då kan det hända att företag A 

byter redovisningsföretag. Om och när det är aktuellt är det den personliga kontakten som 

kommer att vara avgörande. Företag A kommer då att vända sig till de redovisningsföretag 

som varit och lämnat offerter och visat intresse över att ha företag A som kund. 

 

4.1.7 Pris 
Företag A anser att prissättningen för revisionstjänsterna är underliga eftersom priset för att 

revidera är lika stort oavsett om det är ett litet eller stort företag som ska revideras. De anser 

att det borde vara billigare för mindre företag och lite dyrare för större eftersom det är mer 

tidskrävande. De tycker även att redovisningsföretagets fakturor är otydligt utformade. Det 

enda som framgår av fakturorna är en klumpsumma för ”nedlagda tjänster” vilket gör det 

väldigt svårt för uppföljning. Trots detta är det ändå billigare att låta ett redovisningsföretag 

hantera ekonomin i jämförelse med att anställa en egen kontorist. När företag A tidigare 

skulle byta redovisningsföretag och ville få offerter var det många företag som hade som 

praxis att inte ge ut offerter utan hänvisade till att kostanden skedde löpande. De fick endast 

information om vad det kostade per timme men inte hur mycket det skulle kosta att sköta 

företaget. Företag A berättar att det idag ser annorlunda ut.  

 

I det stora hela anser företag A att både redovisningsföretaget och revisorn sköter det mesta 

bra och tillgodoser deras önskemål. Företag A säger att den största anledningen till att de valt 

att stanna kvar hos detta redovisningsföretag och den nuvarande revisorn är att de fått en så 

bra relation till kontaktpersonen i redovisningsföretaget samt revisorn och att de båda har 

bransch specifika kunskaper. De anser inte att det är priset som avgör vilket redovisnings- 



2008-02-12                VAL AV REVISIONSFÖRETAG  

 

 Sida 48 av 78  
 

eller revisionsföretag man väljer, den får dock inte skena iväg, utan att det är den personliga 

kontakten som är av större vikt.  

 

4.2 Företag B 
4.2.1 Företaget  

Företag B är ett entreprenadföretag inom golv- och väggbranschen i Umeå med ett fyrtiotal 

anställda. Företaget grundades i början på 1980-talet och är ett dotterföretag till ett större 

moderföretag. Intervjun genomfördes med VD:n för moderföretaget som nu arbetar som 

ekonomiansvarig på företag B på grund av föregående års dåliga resultat. VD:n ville själv 

förbättra situationen genom att ansvara och kontrollera ekonomin för att på så sätt komma till 

grund med det dåliga resultatet. En ny VD har tillsatts för att göra det möjligt för den tidigare 

VD:n att hantera situationen. Företag B köper därför inte några redovisningstjänster utan 

VD:n sköter för tillfället all bokföring och kommer så småningom att lämna över ansvaret till 

sina medarbetare. VD:n har ingen akademisk utbildning i ekonomi utan har enbart läst någon 

eftergymnasial kurs i ekonomi och arbetat som ekonom på olika företag.  

 

4.2.2 Revisionsföretaget 
Företag B har haft samma revisionsföretag sedan företaget startade. Däremot har revisorn 

ändrats på grund av pensionering. Företag B fick den första kontakten med sitt 

revisionsföretag genom personliga relationer till en revisor som arbetade på 

revisionsföretaget. De har aldrig upplevt något behov av att byta revisionsföretag inte ens i 

samband med att deras revisor gått i pension, eftersom de anser att de fått en bra relation med 

företaget i helhet. De ser ingen anledning till att byta revisionsföretag om relationen fungerar 

och det är bra kvalitet på revisionen. Revisionsföretaget tillhör ett av de största i Umeå med 

flest auktoriserade revisorer. Att det finns många auktoriserade revisorer på revisionsföretaget 

ger en viss trygghet eftersom de då kan rådfråga varandra. Det finns mycket kunskap att 

hämta.  

 

4.2.3 Arbetsmetod 
Företag B berättar att revisionsföretaget skickar revisorsassistenter för att utföra kontrollerna 

vilket de finner enerverande. Företag B vill att revisorn själv utför kontrollerna eftersom de 

anser att det är tidskrävande att varje år behöva informera den nya revisorsassistenten om hur 

saker och ting fungerar. De anser att kontinuitet är viktigt och att bibehålla för en bra relation 

till de som arbetar med företaget på ett sådant djupt plan. Därför betalar de hellre mer för att 
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det ska vara samma person som sköter hela kontakten och relationen med företaget än att de 

varje år tvingas till att lära känna och informera en ny person. Utöver den årliga kontrollen 

har företag B minst en gång i månaden kontakt med revisorn med konsultfrågor gällande 

redovisningen. De stämmer av med revisorn att redovisningen och värderingen av pågående 

arbeten sköts på ett korrekt sätt. Företag B anser att revisorn finns tillgänglig när de behöver 

honom.  

 

De förväntningar företag B har på sin revisor är att han ska vara branschkunnig och kunna 

fatta beslut om hur företagets ekonomi bör skötas, för när väl revisionen ska genomföras ska 

man ha minimerat riskerna för misstag och missbedömningar. Om revisorn och företaget har 

olika åsikter om hur ekonomin ska skötas får man diskutera fram en gemensam lösning. Det 

har hänt att företag B hamnat i konflikt med revisorn och hans metod att revidera. Företag B 

har vid ett flertal tillfällen ansett att revisorn reviderar fel områden. De problem som uppstått 

har de gemensamt funnit lösningar på.  

 

4.2.4 Placering 
Revisionsföretaget har sedan många år tillbaka varit beläget i ett kontorshus i centrala Umeå. 

Dessförinnan hade de också sina kontor centralt i Umeå. Företag B anser inte att deras 

revisionsföretag har några påkostade kontor utan att revisionsföretagets huvudkontor i 

Stockholm är betydligt mer påkostat. De tycker att det gäller generellt för de flesta företag i 

Umeå.  

 

4.2.5 Pris 
Företag B tycker att revisionstjänsterna är prisvärda och att det prismässigt inte skiljer sig 

mycket mellan de olika revisionsföretagen. De anser att den granskning som revisorn gör är 

viktig för företagets intressenter i form av VD:n, styrelsen samt ägarna och att den summa de 

får betala för den funktionen inte är mycket.  

 

Största anledningen till att företag B stannat kvar hos sitt revisionsföretag är att de byggt upp 

en bra relation till företaget och dess revisorer och medarbetare samt att revisionsföretaget har 

många auktoriserade revisorer som kan ta hjälp av varandra.  
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4.3 Företag C 
4.3.1 Företaget  

Företag C är ett företag som grundades för ungefär tio år sedan som huvudsakligen arbetar 

med hushållsnäratjänster och företagsstädning. De har även ett samarbete med Umeå kommun 

där de hjälper kommunen med hemtjänst åt behövande. Intervjun genomfördes med företagets 

två ägare. 

 

4.3.2 Redovisnings- och revisionsföretaget 
Företag C bytte för tre år sedan redovisnings- och revisionsföretag tillföljd av att företaget 

köpte loss sig från den tredje delägaren. Dessförinnan hade företaget haft samma 

redovisnings- och revisionsföretag sedan det grundades. Både redovisnings- och 

revisionstjänsterna köps in från ett och samma företag. Det är ett av de största redovisnings- 

och revisionsföretagen i Umeå.  Anledningen till att de bytte var att de i och med företagets 

nya konstellation ville bygga en ny grund för företaget. Under denna process uppstod ett 

behov av rådgivning som de ville ha av en oberoende part, och vände sig därför till sina 

bekanta för rekommendationer om kunniga personer. Ett av de namn som deras bekanta 

rekommenderade var den som kom att bli deras nuvarande revisor. Det var på det sättet de 

först kom i kontakt med revisorn som i sin tur länkade dem med revisionsföretaget.  

 

Företag C skulle inte vilja byta varken kontaktperson eller revisor eftersom de anser att det är 

mycket som de nya personerna skulle behöva sätta sig in i. Det skulle vara för tidskrävande 

och skulle drabba företaget negativt. Om omständigheterna inte skulle tillåta dem att ha kvar 

samma person till exempel på grund av sjukdom eller ålder så skulle de vilja ha någon från 

samma redovisnings- och revisionsföretag. Skulle fallet vara att revisorn eller 

kontaktpersonen valde att byta arbetsställe till ett annat företag skulle företag C välja att 

stanna kvar hos det nuvarande företaget. De ser vikten med att samarbeta med ett stort 

redovisnings- och revisionsföretag eftersom det finns många olika kompetenser samlade 

under ett och samma tak. Dessutom anser de att det blir besvärligt att byta med tanke på att de 

själva utför tjänster för redovisnings- och revisionsföretaget. Företag C ser sin relation till 

redovisnings- och revisionsföretaget som ömsesidig eftersom de utför företagsstädning åt 

dem. De poängterar dock att de inte är främmande för att byta för att eventuellt få en annan 

syn på företaget, men att det inte är aktuellt i dagsläget.  
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4.3.3 Arbetsmetod 
Idag låter företag C ett redovisningsföretag sköta företagets löpande bokföring, 

löneutbetalningar samt rapporter i form av balans- och resultaträkning. Företaget 

tillhandahåller dem dock med underlaget och de fakturerar själva. Företag C har en 

kontaktperson som ansvarar för deras företag. Varje månad sitter hon två dagar och arbetar i 

företag C:s kontor med företagets ekonomi. Om hon eller de på företag C skulle vara i behov 

av annan kompetens i form av specialfrågor är det hon som förmedlar andra kontakter inom 

redovisnings- och revisionsföretaget. Däremot har de enbart kontakt med revisorn i samband 

med revisionen. 

 

De förväntningar företag C har på sitt redovisnings- och revisionsföretag är att de ska känna 

till regler och bestämmelser som är relevanta men även att de informeras om nya. Företag C:s 

ägare besitter inte kunskaper i de lagar, regler och skatteregler som gäller för deras företag 

och de förändringar som pågår. Därför tycker de att det är viktigt att de kan bli informerade 

om dessa och att redovisnings- och revisionsföretaget både hjälper de att göra allt på ett 

korrekt sätt men även själva följer de bestämmelser som finns. Att de kontinuerligt uppdaterar 

sina anställda. Det företag C saknar är redovisningsföretagets initiativ till att informera de om 

de senaste förändringarna som gäller deras företag. Ofta är det företag C som först får 

kännedom om en förändring av en bestämmelse som de sedan får bekräftat när de frågor 

redovisnings- och revisionsföretaget. De menar att när man köper en så pass dyr tjänst ska 

man kunna känna att man kan lita på att de är uppdaterade och inte att man själv ständigt ska 

behöva hålla utkik efter förändringar som kan gälla ens företag eller kontrollera att 

bokföringen och rapporterna är korrekt utförda. Det är något företag C upplever att de inte 

kan göra. Det beror på att de ofta finner mindre fel i den bokföring och rapporter som görs. 

Anledningen till det tror de beror på att det är svårt att sätta sig in i företaget om man inte 

dagligen befinner sig på det.  

 

4.3.4 Placering 
Både det nuvarande och det tidigare redovisnings- och revisionsföretaget är belägna i centrala 

Umeå. Var företaget har sina kontor har stor vikt vid val av redovisnings- och 

revisionsföretag eftersom de anser att större avstånd kan skapa komplikationer i relationen. 

De anser att det är lättare att lösa problem som kan uppstå och upplever en viss trygghet att 

man enklare kan nå dem på andra sätt än via mail och telefon. Företag C berättar även om 
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vilken bra atmosfär och trevligt mottagande man får när man kommer in i deras kontor.  

Tidigare var det mer slitna lokaler men nu har de flyttat till ett fint kontorslandskap.  

 

4.3.5 Pris  
Företag C anser att kostnaden för att revidera deras företag är väldigt högt med tanke på att 

det görs löpande balans- och resultaträkningar. Det borde i sådana fall gå snabbt att revidera. 

Däremot anser de att redovisningstjänsterna har en rimligare prissättning. Tidigare hade de 

under en period en anställd som skötte företagets ekonomi men insåg att det inte blev billigare 

än att köpa tjänsten externt.  

 

I sin stora helhet är företag C nöjda med sin nuvarande relation till sitt redovisnings- och 

revisionsföretaget och ser därför ingen anledning med att byta. Att de dessutom själva utför 

tjänster hos dem gör att det finns ännu en anledning till att inte byta.  

 
4.4 Företag D 

4.4.1 Företaget 
Företag D är ett företag i hotellbranschen i Umeå. Företaget har ca ett trettiotal 

heltidsanställda och har ett flertal ägare. De har varit delägare sedan tio år tillbaka. Intervjun 

genomfördes med en av ägarna. Dessförinnan ägdes företaget av helt andra ägare. 

 

Företag D sköter sin löpande bokföring, fakturering och ekonomi internt. Anledningen till att 

de har valt att sköta sin ekonomi internt istället för att köpa redovisningstjänsterna har varit att 

de känner en viss trygghet i att ekonomin sköts på plats och att den som utför arbetet har god 

kännedom om företaget. Om ekonomin sköts på plats är risken mindre att det sker misstag 

eftersom man då har en djupare inblick i företaget och enklare kan upptäcka eventuella fel. 

Företag D berättar om att de många gånger stöter på fel med fakturor som skickats till eller 

skickats från andra företag som valt att låta ett externt faktureringsföretag hantera deras 

fakturor.  

 

4.4.2 Revisionsföretaget 
Företag D har haft samma revisionsföretag och revisor sedan det köptes upp för tio år sedan 

och även den tidigare ägaren hade det nuvarande revisionsföretaget sedan många år tillbaka. 

Revisionsföretaget tillhör ett av Umeås största. Det som varierat under åren har varit 

revisionsteamet som utför företagsbesöken och kontrollerna, men det har inte varit ett 

frivilligt val. Anledningen till att de valt att behålla samma revisionsföretag och revisor är att 
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de anser att deras relation fungerar bra och ser därför inte någon anledning till att byta. 

Dessutom har hyresvärden till deras hotellokal samma revisionsföretag vilket de upplever 

som en fördel. Om det skulle uppstå några problem är det enklare att lösa dem om det är 

samma företag som reviderar både hotellägarnas och lokalens ägares företag. En annan orsak 

till att de valt att behålla samma revisionsföretag som förra ägarna och fortsätt samarbeta med 

de under alla dess år är att revisionsföretaget har ett gott anseende och är ett stort 

revisionsföretag. Det finns många auktoriserade och godkända revisorer med olika 

kompetensområden som gör att de kan rådfråga varandra när det gäller frågor utanför deras 

eget specialområde. Revisorn är välomtalad och anses vara duktig. Om den nuvarande 

revisorn skulle byta revisionsföretag tror företag D att de skulle välja att stanna kvar hos dem 

på grund av att dem finner en viss trygghet i revisionsföretaget. Att de är stora, välkända, har 

ett etablerat varumärke och många kompetensområden medför mervärden som är 

svårersättliga hos ett mindre revisionsföretag, och att byta till ett likadant ser de som 

meningslöst i dagsläget.  

 

De förväntningar företag D har på sin revisor är att han ska revidera. Revisorn ska kunna 

upptäcka om företaget gjort några fel i redovisningen. Ofta brukar företag D kontakta revisorn 

om de är osäkra på något gällande redovisningen och konsulterar med honom. Företag D 

upplever att deras revisor är självgående och att de inte behöver bistå med mer än de 

nödvändiga dokumenten för att han ska kunna utföra ett bra arbete. Företag D har inte stött på 

några större komplikationer med sin relation till revisorn eller revisionsföretaget. Om revisorn 

anser att företag D har gjort något felaktigt så samtalar de om orsakerna till felet och revisorn 

påvisar att detta är ett fel, och företag D accepterar det och korrigerar det som behövs. 

Revisorn är enligt företag D trotsallt auktoriserad och kunnig inom området och har oftast 

rätt. Därför ser de det mer som att de tar lärdom av det revisorn säger.  

 

Företag D är i kontakt med revisorn i samband med den årliga revisionen. Utöver det kan det 

hända att de kontaktar revisorn när de behöver få svar på specifika frågor. I de tillfällena har 

de aldrig haft problem med att komma i kontakt med revisorn. Visserligen kan de vara på 

kundbesök men återkommer när de kan vilket företag D har förståelse för eftersom de själva 

inte skulle vilja att revisorn blev avbruten av telefonsamtal under ett besök hos dem själva.  
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4.4.3 Placering 
Revisionsföretaget är beläget i ett kontorshus i centrala Umeå. Företag D anser att det har en 

viss betydelse var revisionsföretagets kontor finns. Inte i den bemärkelse att det skulle göra 

någon skillnad i vilken stadsdel utan snarare att de finns i samma stad. Relationen underlättas 

om det inte är ett större avstånd till revisionsföretaget och de enkelt kan ta sig till deras 

kontor. Företag D tycker att deras revisionsföretags kontor inte är märkvärdiga och att det inte 

heller ska vara det. Påkostade kontor skapar tankar hos företag D kring hur mycket av 

revisionsarvodet som egentligen går till nedlagt arbeta och hur mycket som går till 

revisionsföretagets inredning. Företag D anser att revisionsföretagens kontor inte ska vara mer 

märkvärdiga än vanliga kontorslokaler.  

 

4.4.4 Pris 
Företag D upplever att de inte har någon kontroll över revisionstjänstens pris eftersom den 

största delen av revideringen sker utanför företagets syn vilket gör det svårt att bedöma hur 

många timmar det tagit att utföra arbetet. Det är något man helt enkelt får acceptera när man 

köper konsulttjänster anser företag D. Däremot har de aldrig valt att se sig omkring efter 

billigare alternativ eller för att se om prissättningen är rimlig. De finner sig trygga med att det 

är ett stort och välkänt revisionsföretag och förlitar sig på deras varumärke. Företag D tror att 

deras revisionsföretag ligger i pris med sina konkurrenter annars hade kundtillströmmen 

minskat som följd av detta.  

 

Slutligen menar företag D att de är nöjda med sin nuvarande relation med både 

revisionsföretaget och revisorn och ser därför ingen anledning till att byta företag.  

 

4.5 Revisionsföretag I   
4.5.1 Företaget 

Revisionsföretag I tillhör ett av de största revisionsföretag i Umeå. Kontoret grundades på 

1950-talet och har idag ca. sextio anställda, varav tjugo stycken är antingen auktoriserade 

eller godkända revisorer och tjugo är redovisningskonsulter. I Umeå har revisionsföretaget 

flest antal kvalificerade revisorer. De är internationella och har även kontor i de flesta städer i 

Sverige och har mellan totalt 1 800 – 2 000 anställda. Intervjun genomfördes med en av 

revisionsföretagets godkända revisorer. De arbetar mestadels med mindre och medelstora 

företag eftersom marknaden ser så ut, men har även några större revisionsuppdrag inom den 
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offentliga sektorn. Revisionsföretaget har haft långa klientrelationer, varav många sträcker sig 

tillbaka till då kontoret grundades. 

 
4.5.2 Oberoende 

Företaget utför både redovisnings- och revisionstjänster. Respondenten förklarar att det inte är 

olagligt med kombinationsuppdrag på mindre bolag enligt ett konstaterande från 

revisorsnämnden angående de så kallade byråjävsreglerna. De förklarar att de här så kallade 

byråjävsreglerna började gälla från 1 januari 2007. Tidigare var det möjligt för revisorer att 

både upprätta årsredovisningar och revidera dem. De nya reglerna gäller alla mindre företag 

som har upp till 50 miljoner i nettoomsättning, 25 miljoner i balansomslutning och/eller max 

50 anställda. Så länge revisionsföretagen håller en skarp gräns mellan vem som är 

redovisningsmedarbetare och vem som är revisionsmedarbetare finns det inga juridiska 

hinder. De som reviderar företag får alltså inte samtidigt vara inblandad i upprättandet av 

årsredovisningen eller på något annat sätt vara inblandad i redovisningen. Revisionsföretag I 

har två skilda avdelningar för att göra denna gräns tydlig.  

 

4.5.3 Marknadsföring 
För revisionsföretag I handlar det om att stärka varumärket, de har redan ett starkt varumärke 

som de till viss del lever på, men arbetar med att stärka det ytterligare genom att göra sig 

synliga. De lokalannonserar i väldigt liten utsträckning men centralt görs det 

annonseringskampanjer. Revisionsföretag I anordnar seminarier och aktiviteter i form av 

bland annat frukostseminarier samt skatte- och företagarkvällar där de bjuder in både 

företagare och befintliga kunder för att pratar om nya skatte- och redovisningsregler. På så 

sätt bygger de varumärket. De har även en viss typ av direktmarknadsföring där 

revisionsföretaget ringer och bokar möten med potentiella kunder för att visa upp sig och 

försöka skapa ett förtroende och en relation. Revisionsföretag I förklarar att om ett företag vill 

byta revisor så ligger de genom denna metod steget före eftersom man har varit och besökt 

dem. Däremot besöker revisionsföretag I inte de allra minsta och största företagen, de sållar 

företagen efter storleken. De anser att många av de största företagen styrs av centrala avtal 

från moderbolagen som avgör vilka revisorer de ska ha. 

 

Geografiskt sett har revisionsföretag I inga begränsningar till vilka kunder man har. De har 

kunder från Kiruna i norr till Malmö i söder. De allra flesta kunder finns i närheten till Umeå. 

Kunder utanför närområdet bygger på personliga relationer. De menar att när kunderna väljer 
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någon annan än sin lokala revisor så är det förtroendet och den personliga relationen som 

spelar en avgörande roll. 

 

Revisionsföretag I arbetar med att skapa förtroende för dem som personer och för deras 

arbetssätt. Men de jämför sig aldrig i sin marknadsföring med andra konkurrenter, varken ut 

mot kunder eller mot blivande anställda. De använder sig till viss del av undersökningar som 

visar att de kanske är bäst inom ett visst område men det är inget som de trycker på när de är 

ute och gör kundbesök eller liknande. 

 

4.5.4 Arbetsmetod 
Revisionsföretag I förväntar sig att kunderna ska ha en sund verksamhet, vilket innebär att det 

drivs lagligt och att det inte går med förlust. Det leder till en lägre risk för revisionsföretaget. 

Man försöker undvika kunder som är riskfyllda både vad gäller hög revisionsrisk och risk för 

uteblivet arvode eller liknande. Har företagen en sund verksamhet blir revisionsrisken mindre 

och revisionsföretagets kreditrisk blir mindre. För nya kunder har de en policy som innebär att 

de gör en bedömning av hur sund kunden är. Då de gör bedömningen tittar de på kundens 

företagsledning, hur riskbenägna de är och vad de har för inställning till rätt och fel. I övrigt 

förutsätter de att kunderna uppfyller bokföringslagen, årsredovisningslagen och 

aktiebolagslagen. Revisionsföretag I berättar att det varierar hos kunderna i vilken mån de har 

kännedom om de lagar och regler som gäller. Alla kunder är dock bra på att uppfylla 

bokföringslagen. Om kunderna saknar kännedom om de lagar och regler som gäller kan de 

vända sig till redovisningsavdelningen som även kan hjälpa dem med all övrig administration.   

 

De har aldrig varit med om någon kund som inte har försett dem med nödvändiga dokument 

eller försökt dölja något medvetet. På mindre företag har de en checklista på vilket material 

som de vill ha in när en revision ska genomföras. Revisionsföretag I upplever att deras kunder 

oftast ser de mer som en samarbetspartner som de kan använda när de behöver hjälp, mer än 

som en kontrollinstans. Det finns dock alltid någon kund som ifrågasätter deras granskning 

och undrar varför revisorn ska kolla vissa saker. Då uppstår ett problem som de löser genom 

att förklara för kunden vad deras uppgift är och varför det är vikigt, men detta problem 

uppstår sällan med någon i ledande ställning utan oftast administrativ personal. Annars brukar 

de föra en löpande dialog med sina kunder där de framför rekommendationer och/eller 

förbättringsförslag på sådant som de inte anser fungera bra. Man talar aldrig om för de att de 

ska göra på ett visst sätt, utan man rekommenderar olika åtgärder.  
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Det är inte alltid samma personer som utför arbetet, det beror på vilka överenskommelser man 

har gentemot kunden och vilka resurser man har. Gör man arbetet ute hos kunden försöker 

man behålla samma team från år till år. Det kan ju dock alltid förändras på grund av att 

medarbetare slutar eller byter arbetsuppgifter. På de minsta företagen sköter den påskrivande 

revisorn all kontakt med kunden men tar hjälp av olika assistenter från år till år. 

Revisionsföretag I anser att det är smidigare att ha samma assistent men för att jämna ut 

arbetsbördan så blir det ofta olika. Kunderna märker oftast inte av om det är den påskrivande 

revisorn eller någon annan assistent som har gjort revisionen. 

 

4.5.5 Samarbete 
Revisionsföretag Is kontakt med sina kunder varierar beroende på kunden. Det finns företag 

som de enbart är i kontakt med i samband med revisionen eftersom kunden anser att det är 

tillräckligt, medan andra vill ha en kontinuerlig kontakt flera gånger i månaden. Det är upp till 

kunden att avgöra om de vill i kontakt med revisionsföretag I oftare än i samband med 

revisionen. Däremot försöker de att åtminstone göra två kundbesök per år på de lite större 

företagen som har egna ekonomiavdelningar. Ett på hösten för rutinkontroller och ett på våren 

när man gör bokslutsgranskningen. Kunderna är för det mesta tillgängliga. 

 

Revisionsföretag I har som ambition att bidra så mycket som möjligt för sina kunder. De 

anser att de uppdrag där de får bidra med saker är mest utvecklande och det är de uppdragen 

man strävar efter att få arbeta med. Revisionsföretag I vill känna att kunden får ut någonting 

av relationen med dem och att de inte bara är den person som levererar en namnteckning på 

årsredovisningen. Revisionsföretag I berättar att det finns kunder som bara vill köpa 

namnteckningen på årsredovisningen och struntar egentligen i processen.  

 

Om det uppstår komplikationer hanterar man de genom att försöka föra en dialog med 

kunden. Små detaljer skriver man ned i ett så kallat revisions-pm där man framför sina 

rekommendationer till kunden om vad de bör göra till nästa år, och har inte kunden förbättrat 

sig till nästa år så får man påpeka det igen. Allvarligare komplikationer hanteras via 

maktmedlet att antingen skriva om det i revisionsberättelsen eller att skriva en erinran till 

styrelsen, vilket är ganska ovanligt. Det senare inträffar bara om det är en notering som man 

absolut vill ska tas upp i styrelsen. Om det går så långt som att kunden inte lämnar in 

bokföringsmaterial, anmäls misstanke om bokföringsbrott. Det har hänt att revisionsföretag I 

har lämnat in anmälningar om misstanke om brott efter att kunder inte upprättat 
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årsredovisningen i tid. Går det så långt får man avgå som revisor och lämna in anmälan. 

Revisionsföretag I tror att orsaken till att kunder skjuter på inlämningen av årsredovisningen 

beror på att de anser sig ha viktigare saker att göra än att bokföra. 

 

4.5.6 Pris 
När det gäller prissättningen för revisionstjänsterna anser revisionsföretag I att det ibland 

kanske kan upplevas som att kunden känner att det är dyrt. I ett litet företag, där den enda 

intressenten är skattemyndigheten, är det tveksamt om det är värt de tusenlappar företaget 

betalar för underskriften av årsredovisningen. Däremot i de lite större företagen med några 

anställda och kanske ett banklån, anser revisionsföretag I att kunderna definitivt får valuta för 

pengarna. Revisionsföretag I tror att de kunder som de levererar något mer än bara en 

underskrift värderar deras tjänster högre än de andra. De anser att revisionen är en 

kvalitetskontroll och en förutsättning för att bland annat bankerna ska vilja låna ut pengar. De 

menar att en bank eller annan finansiär inte vill låna ut pengar till något företag som 

överhuvudtaget inte har någon kvalitetskontrollerad redovisning eftersom det innebär en risk 

för dem. Revisionsföretag I belyser även de förändringar som pågår med revisionsplikten. Om 

revisionsplikten slopas kanske revisionen blir en efterfrågestyrd kvalitetsgranskning av den 

finansiella informationen i stället för ett krav, vilket kan leda till att det blir pedagogiskt 

enklare att ta betalt.  

 

4.6 Revisionsföretag II 
4.6.1 Företaget 

Revisionsföretag II tillhör också ett av de största revisionsföretagen i Umeå och är 

internationellt och har kontor över hela Sverige. Kontoret i Umeå grundades på 1980-talet. I 

Sverige har de ca. 3200 medarbetare. På kontoret i Umeå har de ett fyrtiotal anställda varav 

fyra stycken auktoriserade revisorer och fyra stycken godkända revisorer. Intervjun 

genomfördes med en av företagets auktoriserade revisorer. Revisionsföretag IIs längsta 

kundrelation i Sverige sträcker sig tillbaka enda till 1930-talet, och här i Umeå har de kunder 

som varit med sedan kontoret grundades för över 25 år sedan. Revisionsföretag II har 

huvudsakligen sina kunder i Umeå och dess kranskommuner. Umeå kontoret har dock kunder 

från Kiruna i norr, till Malmö i söder eftersom branschen präglas av den personrelationen och 

förtroende finns det kunder som vill anställa en specifik revisor oavsett var den arbetar.  
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4.6.2 Oberoende 
Revisionsföretag II erbjuder både redovisnings- och revisionstjänster. De förklarar att med 

den revisionslagstiftning som idag råder är det möjligt att erbjuda båda dessa tjänster inom 

samma företag. De så kallade kombinationsuppdragen är inte ovanliga, där man alltså har 

uppdrag på både redovisning och på revision. Det viktiga är hur det praktiska arbetet går till. 

Den som arbetar med redovisning arbetar inte med revision. Det ställs därför krav på kunden 

kring hur materialet måste se ut när det kommer till revisionsföretaget, för att man ska kunna 

hantera det på det sättet. Revisionsföretag II förklarar att de nya reglerna som började gälla 

från den 1 januari 2007 möjliggör för kombinationsuppdrag så längre kunden inte uppfyller 

mer än ett av dessa krav, att de inte har mer än 50 miljoner kronor i nettoomsättning, 25 

miljoner i nettotillgångar eller 50 anställda.  

 

4.6.3 Marknadsföring 
Revisionsföretag II berättar att marknadsföringen inom branschen har en kollegial stämning 

vilket de anser är sunt och menar att det borde vara så i de fler branscher. Det de gör i sin 

marknadsföring är att genom annonsering tala om vilka de är och vad de kan. Förutom det 

uppmuntrar de sina medarbetare att skapa nätverk och kontakter genom ett aktivt deltagande i 

olika organisationer. Man försöker även på själva revisionsföretaget utveckla bredare nätverk 

med hjälp av träffar och möten. Olika träffar och möten med specifika teman där man 

föreläser, socialiserar sig och försöker skapa en arena för att lära känna varandra, som 

exempelvis träffar för kvinnliga företagare. Detta blir som ett varumärkesbyggande, där 

företag får lära känna revisionsföretaget. De anser dock att det allra bästa sättet för att bygga 

varumärket är genom att göra ett bra arbete och att hålla en god kvalitet på det man levererar. 

Revisionsföretag II har egna kvalitetskontroller för att säkerställa att de håller den nivå de vill 

uppnå. De investerar även i studentföreningar i syftar att skapa förutsättningar för bra 

utbildningar, men också för att i ett tidigt skede knyta duktiga individer till revisionsföretaget 

och göra namnet känt. 

 

Utöver annonsering och nätverksskapande har de har även en viss uppsökande verksamhet där 

man arbetar med telemarketing för företagsmötesbokningar. De försöker att boka in ett möte 

hos en potentiell kund för att få möjlighet att tillsammans med en säljare komma till företaget 

och berätta om revisionsföretaget. På så sätt kan de även lyssna av och se vilka behov som 

finns på marknaden, det kan gälla andra tjänster som skattejuridisk konsultation eller 

administration. Det förekommer även offertförfrågningar till revisionsföretag II från bland 
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annat kommunala eller större företag. Men det allra vanligaste sättet att få nya kunder är via 

kontakter och rekommendationer från andra, det har de sett i de undersökningar de gjort. Det 

geografiska avståndet verkar inte ha någon betydelse eftersom de inte kräver att kunden ska 

behöva komma till revisionsföretag IIs kontor. 

 

Det händer att revisionsföretag II nekar potentiella kunder som de inte anser vara seriösa 

företagare eller som har problem med betalningarna och liknande. Om revisionsföretag II 

upplever att risken är för stor eller om det är en så speciell bransch att de inte besitter den 

branschspecifika kompetens som krävs, nekar de uppdraget. Det är ett strängt 

dokumentationskrav för att de ska åta sig nya uppdrag. De måste bland annat göra 

bedömningar i form av kreditupplysningar, kartläggning av riskerna med mera. De kunder 

revisionsföretag II har är i alla företagsstorlekar, men deras kundbas utgörs av småföretag.  

 

4.6.4 Arbetsmetod 
Revisionsföretag II tror att kunderna vill känna trygghet. Förutom att revisionen och 

redovisningen ska hanteras rätt, så vill kunderna även uppleva en trygghet i att de hålls 

informerade om de förändringar som rör deras företag, i form av juridiska och skattemässiga 

hot och möjligheter. Revisionsföretag II tror också att kunderna förväntar sig ett engagemang 

och intresse från deras sida genom att de förstår deras verksamhet. Denna förståelse måste 

vara ömsesidig. Därför försöker de bland annat få kunderna att förstå att de inte kan utföra 

sina arbeten för den kostnad de utlovat om materialet ser ut på ett visst sätt. Revisionsföretag 

II menar att om de måste sitta och sortera verifikat först, så måste kunden förstå att det 

kommer att kosta mer pengar.  

 

Revisionsföretag II försöker i största möjliga mån behålla samma team som arbetar med 

kunden varje år. Tar man in materialet till kontoret spelar det inte lika stor roll, det kan vara 

olika medarbetare som arbetar med uppdraget, men de försöker ha samma medarbetare som 

frontar kunden. När revisionsföretag II är ute hos kunden anser de att det är viktigt att behålla 

kontinuitet i bemanningen. Kunderna har uttryckt att de ser ett värde i att arbeta med samma 

personer eftersom de då upplever ett förtroende och trygghet och behöver heller inte förklara 

saker på nytt varje år. Men revisionsföretaget kan inte ha samma personer för evigt och det 

förstår kunderna. 
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4.6.5 Samarbete 
I de större företagen som har egen ekonomiavdelning finns det inget behov av att vara i 

kontakt annat än vid revisionen, men i de fallen försöker de ändå hålla en kontinuerlig kontakt 

några per år för att stämma av hur det går. Revisionsföretag II berättar att i vissa verksamheter 

kan det vara viktigare att ha tätare kontakter och syftar till de företag som har lite kris eller 

besvärligt. Det finns även företag som behöver hjälp med den löpande bokföringen vilket 

revisionsföretag II kan bistå med och det leder till att de är i kontakt oftare. Det kan hända i 

riktigt små eller i vilande företag att man inte får in nödvändigt material. Dessa kunder anser 

sig ha kontroll över allt och behöver därför inte bokföra, vilket är ett bokföringsbrott. Detta 

informerar revisionsföretag II dem om, och sker det ingen förbättring ifrån säger de sig 

uppdraget. Det har ofta med ambitionen hos företagaren att göra och det gäller mestadels 

företag som mer eller mindre har kontoret i fickan. Om det uppstår andra komplikationer 

försöker de tillsammans med kunden komma fram till en lösning.  

 

4.6.6 Pris 
Revisionsföretag II anser definitivt att revisionstjänsterna är prisvärda, däremot är man dålig 

på att tala om vad kunden får. Man bör belysa det värde man skapar för företagen och de 

pengar kunderna tjänar på en bra revision.  
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5. ANALYS 
I det här kapitlet sammankopplas teorin och empirin. En presentation av de samband och 

skillnader som finns mellan teorierna och vår undersökning beskrivs, för att slutligen visa på 

det den resulterat i. Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt som var och en belyser faktorer ur den 

teoretiska referensramen och dess koppling till de företag som medverkat i undersökningen. 

Detta för att få en ökad förståelse för vilka faktorer som har en inverkan på valet av 

revisionsföretag. 

 

5.1 Första kontakten 
Den första kontakten med revisionsföretaget kan enligt teorierna ske på många olika sätt. Ett 

av dessa är genom rekommendationer från bekanta, så kallad word-of-mouth-kommunikation. 

Man menar att de upplevelser tidigare och nuvarande kunder har från ett företag väger tyngre 

än många andra marknadsföringsåtgärder. Det är även ett sätt för revisionsföretaget att bygga 

upp sitt varumärke.135 Alla företag utom ett i vår undersökning fick den första kontakten med 

sitt revisionsföretag genom word-of-mouth-kommunikation. Företag A hade en personlig 

relation till en på redovisningsföretaget som i sin tur rekommenderade revisorn. Eftersom 

revisorn arbetar på redovisningsföretaget men via ett eget företag ser företag A de som en 

enhet. Det är inte ovanligt att den första kontakten sker på detta sätt när man köper in en 

sådan tjänst.136 Även de båda revisionsföretagen berättar att de oftast får nya kunder via 

rekommendationer eller via personliga relationer till någon på revisionsföretaget. Företag A 

påpekar dock att valet av revisor mer eller mindre inte är ett frivilligt val, eftersom revisorn 

rekommenderades av redovisningsföretaget de anställt och menar att det skett på det viset 

tidigare också.  

 

5.2 Marknadsföring 
Eftersom revisionsföretagen har restriktiva regler kring sin marknadsföring är 

varumärkesstärkande och relationsfrämjande åtgärder ett vanligt sätt att locka nya kunder, 

vilket bekräftas av båda revisionsföretagen.137 Enligt teorierna är de huvudsakliga sätten att 

stärka varumärket, det vill säga imagen, och relationerna genom att skapa mervärden och 

skapa bra relationer. En positiv image innebär att kunden har höga tankar och förväntningar 

på revisionsföretaget om dessa sedan förverkligas upplever kunden en högkvalitet på tjänsten. 

                                                
135 Grönroos, Service management och marknadsföring, 296-298. 
136 Gummesson, Marknadsföring och inköp av konsulttjänster, 137-139, 150, 209-210.  
137 Ibid., 147, 151-152. 
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Det är dock något revisionsföretaget ständigt måste arbeta med.138 Båda dessa metoder kan 

genomföras med hjälp av olika åtgärder. Revisionsföretagen kan skapa mervärden genom en 

rad insatser som bland annat stödtjänster, företagets storlek, specialistkompetens, kontinuerlig 

uppdatering och utbildning av de anställda och tjänstens kvalitet. 

 

5.2.1 Stödtjänster 
Stödtjänster kan skapa mervärden för kärntjänsten som i detta fall är redovisningstjänster.139 

Hälften av företagen i undersökningen, företag A och C, köper stödtjänster hos sitt 

revisionsföretag och menar på att det är något som de värdesätter. Företagen behöver då inte 

själva inneha kompetensen eller investera stora summor för att ständigt uppdatera och utbilda 

de egna anställda.140 Det är dock enbart tillåtet att erbjuda revisions- och redovisningstjänster 

inom samma företag om kunden är ett mindre aktiebolag.141 Problematiken ligger i revisorns 

oberoende när redovisningen upprättas inom samma företag. De båda revisionsföretagen 

berättar att de löser problemet genom att tydligt dra en gräns mellan de som arbetar med 

revision och de som arbetar med redovisning. I företag As fall var det stödtjänsten som 

länkade de med kärntjänsten. Företag A upplever även ett mervärde med stödtjänster som 

juridisk rådgivning eftersom företagsägaren utöver sin verksamhet har hyresfastigheter som 

han behöver hjälp med. De andra två företagen, företag B och D, utför dessa tjänster själva 

eftersom de anser sig då ha större kontroll över verksamheten. Däremot kan de köpa in andra 

stödtjänster som juridisk rådgivning. Även revisionsföretagen påpekar att det är önskvärt att 

bistå med sådana stödtjänster.  

 

5.2.2 Revisionsföretagets storlek 
Revisionsföretagets storlek har i denna undersökning visat sig vara en faktor som kan påverka 

valet av revisionsföretag. Alla företag utom företag A köper sina revisionstjänster hos ett av 

de större och välkända revisionsföretagen i Umeå. Större revisionsföretag upplevs ha stora 

resurser, en vilja att ställa upp samt storleken som visar att de har varit framgångsrika. Stora 

resurser ger en bättre möjlighet till specialistkompetens som revisionsföretaget kan skapa ett 

mervärde av.142 I dessa revisionsföretag finns det oftast många anställda med olika 

specialistkompetenser som revisorerna kan rådfråga, men även företagen kan få hjälp med 

                                                
138 Grönroos, Service management och marknadsföring, 76-77. 
139 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 9-19. 
140 Johansson, Att förstå rådgivning till småföretagare, 42, 48-49, 57-58. 
141 Revisionslagen (1999:1079). 
142 Gummesson, Marknadsföring och inköp av konsulttjänster, 139.  
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andra behov såsom juridisk rådgivning.143 Alla företagen anser att det är viktigt att 

revisionsföretaget har specialistkompetens inom deras verksamhetsområde och ständigt är 

uppdaterade kring de förändringar som sker med lagar och bestämmelser som råder. Det 

skapar en viss trygghet och tillit. Även företag A som är det enda företag som har ett mindre 

revisionsföretag påpekar vikten av specialistkompetens. Företaget valde sitt revisionsföretag 

just på grund av att de hade god kännedom om deras verksamhetsområde.144  

 

5.2.3 Revisionstjänstens kvalitet 
Ett annat sätt att stärka varumärket är genom revisionstjänstens kvalitet. Den består av två 

dimensioner, tjänstens tekniska kvalitet som är vad företaget erbjuder och tjänstens 

funktionella kvalitet som är hur de erbjuden den.145 Det finns då tre aspekter att ta hänsyn till; 

tjänstens tillgänglighet, interaktion och kundmedverkan. Tjänsten måste vara tillgänglig för 

kunden att köpa och konsumera, vilket bland annat påverkas av antalet kontaktpersoner, 

arbetsmetoder och betjäningsställenas läge, exteriör och interiör.146 Alla de medverkande 

företagen berättar att deras kontaktpersoner är tillgängliga när de behöver dem. Dock 

upplever företag C att de ibland måste bidra med mer än nödvändigt. De andra företagen 

upplever att de inte behöver tillgodose sina revisorer mer än nödvändigt och att de är 

självgående. När det gäller betjäningsställenas läge, exteriör och interiör är företagen eniga 

om att läget inte spelar någon avgörande roll så läge de har sina lokaler belägna i samma stad.  

Företag A har tidigare haft ett revisionsföretag som hade sina lokaler i en annan stad och det 

ansåg de försvårade relationen. Vad gäller lokalernas exteriör och interiör är det ingen av 

företagen som tycker att det har någon större betydelse. De flesta hade enklare kontorslokaler 

när de valde sina revisionsföretag men med åren har de uppgraderat dem. Även 

revisionsföretagen bekräftar detta. Företag D anser till och med att påkostade lokaler kan ha 

en negativ inverkan eftersom det skapar tankar kring hur mycket av arvodet som egentligen 

går till lokalerna. 

 

Marknadsföring i tjänsteföretag är numera fokuserad på ett relationsperspektiv.147 Med det 

menas interaktionen mellan företaget och dess anställda och kunden. För att kunna göra en 

bra marknadsföring i tjänsteföretag är det viktigt att känna till kundrelationens livscykel. 

                                                
143 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 57-58. 
144 Gummesson, Marknadsföring och inköp av konsulttjänster, 147, 151-152. 
145 Grönroos, Service management och marknadsföring, 76-77. 
146 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 54-58, 119-120. 
147 Ibid., 9-19. 
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Kundrelationens livscykel består av fyra steg där revisionsföretaget måste väcka ett intresse 

hos kunden och bibehållet det för att kunden inte ska gå förlorad. Revisionsföretaget måste 

intressera kunden både i initialskedet, under köpprocessen och konsumtionsprocessen för att 

kunden ska uppleva en bra kvalitet på tjänsten. En bra utförd tjänst leder till en kund som 

fortsätter att konsumera den och som via word-of-mouth-kommunikation kan marknadsföra 

revisionsföretaget.148 Medelmåtta tjänster skapar inte denna typ av kommunikation.149 Enligt 

företagen i denna studie skapar deras revisionsföretag detta intresse eftersom de valt att stanna 

kvar hos dem och det var på det sättet de själva först kom i kontakt med sina revisionsföretag.  

 
5.3 Relationen  
Som tidigare nämnts kan revisorns personliga egenskaper och relation till kunden eller den 

potentiella kunden vara av stor vikt. Det kan skapa ett mervärde om revisorn har specialist- 

och socialkompetens, är motiverad, engagerad och kreativ.150 De båda revisionsföretagen 

arbetar med att skapa goda relationer mellan sina revisorer/medarbetare och deras kunder 

genom att bland annat anordna seminarier och andra typer av träffar där företagare får träffas 

och eventuellt ta lärdom av varandra. På det sättet knyter de även kontakter och skapar en 

positiv image.151 Företag A berättar att deras redovisningsföretag brukar anordna lunchmöten 

med andra företagare inom samma bransch och även tillhandahåller dem med upplysningar 

kring de andras verksamheter för att det ska kunna dra nytta av detta. Även företag C påpekar 

att seminarier och aktiviteter som deras revisionsföretag anordnar är givande och önskvärda. 

Det anser de är ett tecken på att deras revisor och revisionsföretag är engagerade och kreativa. 

Det i sin tur skapar ett mervärde och en förbättrad relation till revisionsföretaget. Säljarens 

relationskostnader är uppoffringar som revisionsföretaget gör utöver de vanliga 

produktionskostnaderna.152 Dessa aktiviteter är exempel på sådana uppoffringar som leder till 

att kunden upplever ett mervärde och en positiv image. En positiv image är kundens 

förväntningar av företaget.153 

                                                                    

Kunden måste kunna lita på revisorn för att kunna uppleva att tjänsten är meningsfull.154 Alla 

företagen utom företag A finner en viss trygghet i att samarbeta med ett större 

                                                
148 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 20-24. 
149 Lovelock, 298-299. 
150 Gummesson, Marknadsföring och inköp av konsulttjänster, 137-139, 150, 209-210. 
151 Ibid. 
152 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 123-127. 
153 Grönroos, Service management och marknadsföring, 76-77. 
154 Johansson, Att förstå rådgivning till småföretagare, 61.  
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revisionsföretag. Företag A finner tryggheten i det mindre revisionsföretaget. Huvudsaken är 

att dessa företag känner en trygghet oavsett vad det är som skapar den.  

 

5.3.1 Förväntningsgapet 
Eftersom revision är en tjänst där kunden mer eller mindre själv är involverad i 

produktionsprocessen är det viktigt att interaktionen mellan revisionsföretaget och kunden 

fungerar bra, annars kan den funktionella kvaliteten sjunka.155 Om kunden är införstådd i hur 

arbetssystemet fungerar minskar risken för missförstånd och komplikationer som kan göra 

kunden missnöjd.156 Skillnaden mellan kundens förväntningar och revisorns egentliga 

arbetsområde kallas förväntningsgapet. För att detta gap ska bli mindre och missförståndet 

som leder till missnöjda kunder ska minska har FAR omarbetat standarderna.157 Detta kan 

även leda till att kunden upplever att de måste göra uppoffringar utöver det vanliga. Sådana 

uppoffringar är kundens relationskostnader och kan bestå av antingen direkta, indirekta eller 

psykologiska kostnader. Relationskostnader kan förstöra eller försämra relationen. Om 

relationskostnaderna är låga upplever kunden en högre kvalitet och revisionsföretaget får 

kunden att tappa fokus kring priset.158  

 

5.3.2 Relation till revisorn eller revisionsföretaget? 
För många kunder är det viktigt med en långsiktig relation till en specifik representant på 

revisionsföretaget. Kunden kan till och med anse att relationen till representanten på företaget 

går före relationen till företaget. Om kunden känner sig trygg och bekväm med sin 

representant leder det ofta till en ömsesidig relation där kunden är lojal mot sin 

representant.159 Om representanten beslutar att byta företag väljer kunden att följa med.160 

Båda revisionsföretagen strävar efter att i största möjliga mån ha samma personer som frontar 

kunden. Hälften av företagen känner att de har en speciell relation till sin revisor och skulle 

inte kunna tänka sig någon annan, om de inte blir tvungna till det på grund av att revisorn går 

i pension eller liknande. Företag A och B har båda hamnat i situationer där revisionsföretaget 

velat att de ska byta revisor av olika orsaker men företagen har då insisterat på att få behålla 

samma. Alla företagen påpekar däremot att de fått ett visst förtroende och relation till 

revisionsföretaget. De skulle stanna kvar hos dem även om revisorn bytte företag. De anser att 

                                                
155 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 58-59. 
156Ibid.,  
157 Nilsson, 109-110. 
158 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag, 123-128, 132-133. 
159 Grönroos, Service management och marknadsföring, 70-74. 
160 Gummesson, Marknadsföring och inköp av konsulttjänster, 60-61. 
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ett byte skulle vara för tidskrävande och drabba företaget negativt vilket skulle skapa höga 

relationskostnader. Företag C har även skapat en ömsesidig relation till sitt revisionsföretag i 

och med att de utför företagsstädning hos dem. I det fallet kan man fråga sig hur oberoende 

revisorn är. En revisor är enligt lag skyldig att vara oberoende.161 Företag D har haft samma 

revisionsföretag sedan företaget startade och har därför fått en starkare relation till dem än 

revisorn.  

 

5.3.3 Lojala kunder 
Revisionsföretaget eller revisorn måste få kunden att känna sig speciell för att på så sätt skapa 

en lojal kund. De kan få kunden att känna sig speciell genom bland annat att personifiera 

tjänsten efter kundens uttalade och outtalade behov. Att göra det på bästa möjliga sätt är att 

analysera kunden och dess behov. Det är viktigt oavsett kundens storlek och betydelse för 

intäkterna. Lojala och nöjda kunder tenderar att locka nya kunder via word-of-mouth-

kommunikation. Därför är det minst lika viktigt att fokusera på nuvarande kunder eftersom de 

är en del av revisionsföretagens marknadsföring.162 Det enda företag som fått erfara att deras 

revisionsföretag inte såg de som lika viktiga på grund av deras storlek är företag A. De valde 

då att byta revisionsföretag. Det nuvarande revisionsföretaget kommer ofta med råd om hur 

de kan förbättra och förändra sig vilket har sänkt deras relationskostnader och därmed skapat 

ett mervärde. Revisorn kan ibland få rollen som en alltiallo rådgivare. Det har hänt i företag A 

och Ds fall. De andra företagen har förstått betydelsen av att köpa in konsulttjänster.163 

 

5.3.4 Priset 
Om tjänsten är viktig för kunden och om de upplever att tjänsten har en hög kvalitet är det 

enklare att ta ett högre pris. Kunden ska uppleva att deras revisionsföretag har förmågan, 

intresset och engagemanget att lösa hennes problem på bästa möjliga sätt. De måste även ha 

ett förtroende för revisionsföretagets kapacitet att agera när det behövs. En nöjd kund är 

benägen att betala mer än en missnöjd.164 Även de båda revisionsföretagen bekräftar 

resonemanget. Företag C är det enda företag som har höga relationskostnader. De upplever att 

de inte till fullo kan lita på att revisionsföretag är uppdaterade och informerar dem om de 

senaste förändringarna av lagar och bestämmelser som påverkar deras verksamhet. De anser 

att revisionspriserna är dyra. Det kan tyda på ett Unreasonableness Gap som innebär att de 

                                                
161 FAR Förlag, Revision: En praktisk beskrivning, 107, 112. 
162 Dyché, 6-10, 25-27, 31-41. 
163 Johansson, 42, 48-49. 
164 Schäder, 190-192. 



2008-02-12                VAL AV REVISIONSFÖRETAG  

 

 Sida 68 av 78  
 

inte vet innebörden av revisionen och därför inte upplever den som viktig.165 Däremot anser 

de, och företag A, att redovisningstjänsterna är prisvärda, vilket kan bero på att de tidigare har 

haft en anställd som utfört arbetet och därför vet vilket värde det har. De andra företagen 

upplever att revisionspriserna är rimliga eftersom de är nöjda med samarbetet. Företag B 

betalar till och med extra för att få arbeta med samma revisionsteam varje år. På så sätt slipper 

de ökade relationskostnader i form av den tid och de resurser det kräver att varje år informera 

de nya medarbetarna. Det är dock viktigt att påpeka att det kan vara svårt att prissätta tjänster 

eftersom priset många gånger baserar sig på det värde tjänsten har för kunden. Därför kan det 

vara svårt att lämna offerter.166 Det är något företag A upplever. När de bad om en offert fick 

de den inte så utförlig som de önskat.  

 

Företagen i studien ser ingen anledning med att byta revisionsföretag så länge relationen 

fungerar och det är bra kvalitet på revisionen. Om det skulle bli aktuellt att byta 

revisionsföretag så skulle de först och främst vända sig till de som varit hos dem och visat sitt 

intresse för att ha dem som kund. Det är något de båda revisionsföretagen är medvetna om 

och därför har de företagsbesök som en marknadsföringsåtgärd. På det sättet skapar de en viss 

relation till den potentiella kunden och säljer in det viktigaste i en tjänst, den personliga 

relationen och arbetsmetoden.167 

 

                                                
165 Porter, 57, 63-64. 
166 Schäder, 177-189. 
167 Gummesson, Marknadsföring och inköp av konsulttjänster, 147, 151-152. 



2008-02-12                VAL AV REVISIONSFÖRETAG  

 

 Sida 69 av 78  
 

6. SLUTSATS OCH EGNA REFLEKTIONER 
I det här sista kapitlet presenterar vi vilka slutsatser vi kan dra av studien samt våra egna 

tankar kring analysen. I ett avslutande avsnitt diskuteras sanningskriterierna, det vill säga 

hur tillförlitlig och hållbar denna studie är. Vi ger även förslag på vidareforskning i det 

avsnittet. 

 

6.1 Slutsats 
Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att det är flera olika faktorer som påverkar de mindre 

aktiebolagens val av revisionsföretag, vilket var syftet med studien. De främsta faktorerna är 

rekommendationer från bekanta och relationen till revisionsföretaget. Utöver dessa visade det 

sig även att specialistkompetens och ett extra engagemang från revisionsföretagets sida har en 

positiv inverkan. Att revisionsföretaget erbjuder stödtjänster skapar ett mervärde som gör att 

kunden blir lojal och trygg i sin relation till dem. Företagarna vill uppleva ett personligt 

bemötande och få intrycket av att de är minst lika viktiga som de andra klienterna 

revisionsföretaget har för att de ska vara lojala. Revisionsföretagets betjäningsställen har en 

betydelse då företagen ska välja eftersom kontor i samma stad underlättar relationen. En 

liknande undersökningen som gjorts i Storbritannien visar på samma faktorer som vår studie. 

Det kan kanske bevisa att det är likartade faktorer som påverkar aktiebolagens val av 

revisionsföretag i Europa.  

 

6.2 Egna reflektioner 

Det är många aspekter att ta hänsyn till om man vill bli ett framgångsrikt revisionsföretag. 

Med denna information kan revisionsföretagen skapa mervärden och rikta sin 

marknadsföring. Det ger även en större förståelse för vad klienter värdesätter när de väljer att 

köpa deras tjänster. Frågan är om inte staten ska ha kontrollen över revisionsföretagen och 

revisorerna för att deras roll som opartisk granskare inte ska påverkas av revisionsföretagets 

vinstintresse. Om ett företag inte är nöjda med relationen till sitt revisionsföretag eller revisor 

på grund av att de inte anser att företaget använder korrekta metoder för upprättandet av 

bokföringen, så kan företaget välja att byta revisionsföretag. Det leder till att de förlorar en 

intäktskälla och skapar en missnöjd kund som kan påverka revisionsföretaget negativt. De kan 

då gå miste om nya kunder som företaget via word-of-mouth-kommunikation hade genererat. 

Vi har i denna studie visat på vilken betydelse sådan kommunikation kan ha. I ett av fallen i 

vår studie utförde företaget själva tjänster hos revisionsföretaget. Man kan då fråga sig hur 
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oberoende revisorn är och om de skulle kunna frånsäga sig uppdraget utan att skapa stora 

konsekvenser.  

 
6.3 Sanningskriterier  

I det här avslutande avsnittet diskuterar vi sanningskriterierna utifrån vårt angreppssätt. Vi 

diskuterar huruvida detta är en sanningsenlig studie och hur teorierna kan överföras på 

andra grupper än just gruppen i denna studie. Avslutningsvis vill vi även presentera olika 

förslag på framtida forskningar inom ämnet. 

 

6.3.1 Vid teorigenerering 
Det finns olika relevanta sanningskriterier beroende på angreppssättet i studien.168 Vid 

teorigenerering kan man inte använda sig av sanningskriterier som tillämpas vid avbildning, 

exempelvis validitet, reliabilitet eller användbarhet. Vid avbildning vill man alltså testa hur 

pass sann en teori är, men vid teorigenerering är man mer intresserad av hur trovärdig teorin 

är. Allmänna kriterier för att bedöma trovärdigheten i den genererade teorin är giltighet, 

intersubjektivitet och praktisk användbarhet.169 

 

6.3.2 Giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet 
Giltighet är det kriterium som påminner mest om validiteten alltså sanningshalten. Empirisk 

mättnad är ett viktigt giltighetskriterium. Vid empirisk mättnad tillkommer ingen ny 

information om man utför en ytterligare datainsamling, exempelvis ytterligare en intervju. 

Giltigheten förutsätter att man täckt tillräckligt många fenomen.170 För att kunna täcka 

tillräckligt många fenomen rekommenderas fem eller åtminstone tre stycken respondenter.171 

Nielsen visar detta i en figur på nästkommande sida. 

                                                
168 Johansson Lindfors, 160. 
169 Ibid., 164-165. 
170 Johansson Lindfors, 165. 
171 Jakob Nielsen, Usability Engineering (Boston: AP Professional, 1993), 156. 
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Figur 6.1.2 Samband mellan påfunna problem och antalet utvärderare 
172 

 

Den empiriska mättnaden har infallit för oss då vi tyckte oss kunna förutspå respondentens 

svar. Utifrån Nielsens resonemang anser vi oss även ha tillräckligt många respondenter för att 

kunna täcka de flesta fenomen. Vi gör därmed bedömningen att vår studie har hög giltighet. 

 

Intersubjektiviteten handlar om hur tolkningarna i en studie accepteras av respondenterna och 

av andra forskare. Beroende på om respondenterna blir positivt eller negativt avbildade 

utifrån forskarens bedömning, kommer detta att påverka respondenterna acceptans.173 Vår 

avsikt med denna studie är inte att hänga ut någon eller påvisa tolkningar som kan uppfattas 

varken positiva eller negativa. De faktorer vi vill belysa bör därför ses som neutrala vilket 

innebär att intersubjektiviteten blir till viss del irrelevant i denna studie. 

 

Den praktiska användbarheten förklarar hur tillämpbar teorierna är i praktiken.174 

Revisionsföretagen kan skapa mervärden och rikta sina marknadsföringsstrategier eftersom 

denna studie ger en förståelse för vad deras klienter värdesätter. Vi bedömer därför att studien 

har en bra praktisk användbarhet. 

 

6.3.3 Överförbarhet 
Vid teorigenerering används begreppet överförbarhet för att förklara teorins användbarhet. 

Många anser att traditionell generaliserbarhet aldrig kan uppnås utan att man bör diskutera 

möjligheten till överförbarhet på likartade situationer. Detta innebär att man måste ha 

förståelse för den egna verkligheten för att kunna använda eller överföra den genererade 

                                                
172 Nielsen, 156. 
173 Johansson Lindfors, 166-167. 
174 Ibid., 167-168. 
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teorin.175 Då vi utförligt har beskrivit verkligheten hos respondenterna i kapitel fyra bör 

läsaren kunna bilda sig en viss uppfattning och förståelse för denna verklighet. Detta stärker 

studiens överförbarhet. Då vi noga valt ut respondenter utifrån en oberoende källa bör 

överförbarheten styrkas ytterligare, eftersom risken för ett skevt urval har minimerats. Vi 

bedömer därför att studien har en hög överförbarhet. 

 

6.4 Förslag på vidareforskning  
Ett förslag på vidareforskning är att undersöka om företag, likt de i vår studie, skulle välja att 

fortsätta köpa revisionstjänster om revisionsplikten avskaffades. De flesta företagen i vår 

studie såg trots allt ett värde i revisionstjänsterna. Ett avskaffande behöver kanske inte heller 

innebära att de går miste om kunder, eftersom många av företagen värdesatte och efterfrågade 

stödtjänster. I vissa fall var stödtjänsterna till och med mer eftertraktade än själva kärntjänsten 

(revision).  

                                                
175 Johansson Lindfors, 168-169. 
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BILAGOR 
 

1. Intervjufrågor till företagen  

Företaget: 

Berätta kortfattat vad ert företag främst 

arbetar med? 

 

Revisions -/redovisningsföretag: 

Använder ni olika revisions- och 

redovisningsföretag? 

Hur länge har ni haft samma revisions- och 

redovisningsföretag? 

Hur kom ni först i kontakt med dem? 

Hade ni hört talas om de tidigare? 

Hur stora anser ni att de är i mått av 

klienter eller omsättning? 

 

Placering och lokaler: 

Fanns de belägna i närheten av ert företag? 

Var är de belägna idag? 

Hur ser deras lokaler ut? 

 

Arbetsmetod: 

Vad förväntar ni att era revisorer ska göra? 

Vad gör era revisorer? 

Hur utför de era tjänster? 

Vad tycker ni om deras arbetssätt? 

Har ni haft speciella önskemål angående 

arbetssätt? 

Om ja, hur har de tillgodosetts? 

Har ni samma revisionsteam som arbetar 

med ert företag? 

 

Om inte, vill ni det? 

Vad förväntas ni att göra? 

Vad gör ni för att de ska kunna utföra deras 

arbete? 

Hur involverade är ni i deras arbete? 

Tycker ni att ni får bidra med mycket? 

 

Samarbete: 

Hur ofta är ni i kontakt med dem? 

Är de alltid tillgängliga? 

Har det någon gång uppstått några 

komplikationer? 

Hur har dessa hanterats? 

Varför tror ni att de har uppstått? 

Hur kan man göra för att sådant inte ska 

kunna uppstå igen? 

 

Pris: 

Anser ni att revisions-/redovisningstjänster 

är dyra? 

Anser ni att ni får valuta för pengarna? 

 

Upplevda mervärden: 

Varför har ni valt att stanna kvar hos det 

här företaget? 

Vad tycker ni gör de till ett bättre alternativ 

gentemot deras konkurrenter? 

 

Är ni nöjd med er nuvarande relation? 
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2. Intervjufrågor till 

revisionsföretagen 

Företaget: 

Berätta kortfattat vad ert företag främst 

arbetar med? 

Har ni både revisions och redovisnings 

tjänster inom samma bolag? 

Hur hanterar ni oberoendet (opartiskheten, 

självständigheten) i sådant fall? 

Ungefär hur många klienter har ni? 

Hur lång tid har den längsta 

klientrelationen varat? 

 

Marknadsföring: 

Hur marknadsför ni er med hänsyn till de 

juridiska hinder som finns? 

Hur kom ni först i kontakt med era 

klienter? 

Fanns de belägna i närheten av ert företag? 

Hur stora är de i mått av omsättning? 

 

Arbetsmetod: 

Vad förväntar ni att era klienter ska göra? 

Vad gör era klienter? 

Hur utför de det? 

Vad tycker ni om deras arbetssätt? 

Har ni haft speciella önskemål angående 

arbetssätt? 

Om ja, hur har de tillgodosetts? 

Vad förväntas ni att göra? 

 

Vad gör ni för att de ska kunna utföra deras 

arbete? 

 

 

Hur involverade är ni i deras arbete? 

Tycker ni att ni får bidra med mycket? 

Är det alltid samma revisions-

/redovisningsteam som arbetar med samma 

klient? 

Hur arbetar ni? 

 

Samarbete: 

Hur ofta är ni i kontakt med dem? 

Är de alltid tillgängliga? 

Har det någon gång uppstått några 

komplikationer? 

Hur har dessa hanterats? 

Varför tror ni att de har uppstått? 

Hur kan man göra för att sådant inte ska 

kunna uppstå igen? 

 

Pris: 

Anser ni att revisions-/redovisningstjänster 

är dyra? 

Anser ni att man får valuta för pengarna? 

 

Mervärde: 

Varför tror ni att era klienter väljer er? 

Varför tror ni att era klienter väljer att 

stanna hos er? 

 

 


