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Abstract 
 
This thesis treats how accountancy companies works to maintain customer relations. This is 
getting more important in the accounting business because there are several inner and outer 
factors available that may affect customer relations in this business area. The main question 
with the thesis is: How works accountancy companies with keeping customers? 

The purpose with the research was to investigate and identify which inner and outer factors 
that may be important from a company perspective to keep customers. Another purpose was 
to investigate if there existed any differences between the companies in how they are handling 
different factors like for example a law change and how it could affect customer relations. 
The method that has been used is the qualitative method in form of personal interviews with 5 
accountants who works with customers on accountancy companies in Umeå. The five 
interviewed companies are KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young and 
Grant Thornton. The research method belongs to the hermeneutic knowledge where 
understanding is very important. 

In the conclusion of the study there is evidence that there exist some inner and outer factors 
that may affect customer relations in an accountancy company. In this thesis the inner and 
outer affecting factors is: service quality, the company´s brand, to participate in the customers 
business, that the accountant is proactive, that there exist trust between the accountant and the 
customer, to create extra value for the customer, that it exists a good communication between 
the accountant and the customer. The outer factors as a law change also had some effects on 
the companies but also competitors and price. Factors that was specific important for 
customer retention was: Commitment, communication, to do a good job, to exceed 
expectations, that the auditor is available and active and to create more value for the 
customers.  

Keywords: Customer retention, accounting companies, trust, customer relations, law change. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om hur revisionsföretag arbetar för att bibehålla kundrelationer. Detta 
blir alltmer viktigt inom revisionsbranschen därför att det existerar olika inre och yttre 
faktorer som kan påverka kundrelationerna i denna bransch.  

Uppsatsens frågeställning är: Hur arbetar revisionsföretag med att behålla kunder?  

Syftet med undersökningen var att undersöka och identifiera vilka inre och yttre faktorer som 
är viktiga ur ett företagsperspektiv för att bibehålla kundrelationer. Jag ville också ta reda på 
om det fanns skillnader emellan revisionsföretagen och hur de hanterar inre och yttre faktorer 
såsom lagändringen, det vill säga slopningen av revisionsplikten och hur den kan komma att 
påverka kundrelationerna.  

Metoden som har använts är den kvalitativa metoden i form av personliga intervjuer med 5 
revisorer som arbetar på revisionsföretag i Umeå. Metodsynsättet är aktörssynsättet som hör 
till den hermeneutiska kunskapssynen där förståelse ges en stor innebörd. De olika 
revisionsföretagen är KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young och Grant 
Thornton.  

I studiens slutsatser framkommer det att det finns flera inre och yttre faktorer som kan 
påverka kundrelationerna i ett revisionsföretag. I denna uppsats är de inre och yttre 
påverkande faktorerna på kundrelationerna servicekvalitet, företagets varumärke, att revisorn 
är proaktiv, det är av betydelse att kunden har förtroende för revisorn och att det finns ett 
engagemang för kunden och kundens verksamhet, andra faktorer som också visade sig vara av 
betydelse var att skapa mervärde för kunden, att kommunikationen fungerar som den ska 
mellan kunden och revisorn. De yttre faktorerna varumärket och lagändringen hade också 
påverkan på kundrelationerna och de visade sig också ha en mer eller mindre inverkan på alla 
de intervjuade företagen andra yttre påverkande faktorer var konkurrenterna och priset. 
Faktorer som är specifikt viktiga för att bibehålla kundrelationer är: engagemang, 
kommunikation, att göra ett bra jobb, att överträffa förväntningar, att revisorn är tillgänglig, 
att revisorn är aktiv och att skapa mervärde för kunderna. 
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1.0 Introduktion  

 
I detta avsnitt introduceras uppsatsens ämnesområde och dess problembakgrund. Därefter 

redogörs uppsatsens syfte och frågeställning, avslutningsvis kommer definitioner av begrepp 

och dispositionen av uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

 
Inom marknadsföringsteorin fokuseras det mycket på att hitta nya kunder istället för att 
behålla de kunder som man redan har. Fler företag har insett nödvändigheten av att ha nöjda 
kunder som stannar kvar. De företag som vill öka sina intäkter bör lägga ner mycket tid och 
resurser för att hitta nya kunder men detta kan ofta innebära en del kostnader. Det räcker inte 
bara med att attrahera nya kunder, företag behöver även hålla kvar de kunder man redan 
har.(Kotler & Keller, 2009, s.177). Marknadsföringen kan ha flera funktioner som till 
exempel att etablera, vidhålla, förbättra relationer med kunder och andra grupper med en 
förtjänst som gör att båda sidornas syften uppnås. Inom service litteraturen framhävs även 
nödvändigheten av att ha goda långvariga relationer med kunder.(Shi, Shi, Wang & Chan, 
2009, s.659).  

Service står för ungefär 60-70% av allt arbete för många länder i väst, kund-
leverantörsinteraktionen och relationer är något som skiljer service från varor.(Gummesson, 
2002b, s.586). Det finns en del servicetjänster som kunderna kan utföra på egen hand som till 
exempel skatteärenden. När kundrelationerna är starka kan kunderna vara mindre benägna att 
utföra tjänsterna på egen hand och kan tveka till att avsluta en servicerelation om de gillar och 
litar på serviceleverantören. Detta är flera orsaker till varför kundrelationer är så viktigt för 
framgången hos serviceföretag.(Claycomb & Martin, 2002, s.617).  

Att behålla kunder ses som en stor tillväxtmöjlighet. Ett band mellan kunderna och företagen 
är av betydelse för båda parterna. Kunderna får fördelar i form av ett ökat värde, bättre 
kvalitet och ökad tillfredsställelse vid köp. Företagens fördelar med detta är merförsäljning, 
ökad positiv feedback från kunderna och minskade marknadsföringskostnader.(Claycomb & 
Martin, 2002, s.616). Beroende på i vilken industri företaget verkar i så är det möjligt att öka 
förtjänsten med 60 % efter att ha reducerat kundmigrationen med 5 %. En del företag kan 
stöta på svårigheter när det gäller att behålla kunder men det är viktigt för företag då en 
kundreducering kan innebära stora intäktsförluster eftersom det har visat sig i tidigare studier 
att det kan kosta 6 gånger mer att vinna nya kunder än att behålla de kunder som man redan 
har.(Kuusik, 2007, s.4). Därför är bibehållandet av kundrelationer en viktig uppgift för en del 
företag och detta område kan innehålla många olika påverkande faktorer som är värda att 
utforska mer.  

Fornell och Wernerfelt (1987) anser i Guo, Xiao & Tangs,(2008) artikel att chanserna ökar för 
att förlora nuvarande kunder för företag och kostnaderna ökar även för att hitta nya kunder i 
dagens konkurrensintensiva marknad. Företag försöker därför att hitta olika strategier för att  

behålla kunderna.(Guo, Xiao & Tang, 2008, s.1152). Detta visar därmed att behålla kunder 
blir alltmer viktigt för företag och att konkurrensen blir allt större om kunderna. 

I en tidigare undersökning av Newman och Werbe,(1973) i Gou, Xiao och Tangs artikel 
(2008)  visade det sig att kundtillfredsställelse bara kunde förklara 6-7% av variansen i 
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bibehållandet av kunder. Det kan istället finnas andra ingripande variabler som påverkar, en 
av dessa kan vara relationens kvalitet men endast lite forskning har undersökt detta samband. 
Hur och varför tillfredställelse påverkar bibehållandet av kunder är oklart och detta samband 
kräver mer forskning enligt Hennig-Thurau & Klee (1997).(Gou et. al., 2008, s.1152).  

Det sker ständigt förändrade förutsättningar för både kunderna och företagen. Globaliseringen 
av konkurrensen med allt fler företag på marknaden och utvecklingen av IT har ökat 
kundernas medvetenhet och har skapat en situation där långsiktig framgång inte längre bara 
uppnås genom optimala produktpriser och kvalitet. Detta kan bidra till att företag bygger sin 
framgång på långsiktiga kundrelationer.(Kuusik, 2007, s.4). Denna förutsättning behöver 
nödvändigtvis inte gälla alla typer av företag och branscher därför att förutsättningarna för 
företagande kan skilja sig beroende på utövningsområde. Enligt Gummesson (2002) så finns 
det två dimensioner i dagens ekonomi. Den ena är värdesamhället som betonar värdeskapande 
som det önskvärda resultatet av ekonomisk aktivitet och konsumtion. Den andra dimensionen 
är nätverkssamhället, företag och marknader är där nätverk av relationer. Det pågår nu 
förändringar som går allt snabbare med transnationella företag, utvecklingen av EU och EMU 
och nätverk med oklara gränser mellan företag, marknad och samhälle vilket visar hela 
företagsekonomin i ny belysning.(Gummesson, 2002a, s.21). Relationer förutsätter att det 
finns minst två parter som står i kontakt med varandra. Nätverk uppstår när relationerna blir 
många, komplexa och svårbeskrivbara. I relationerna har parterna kontakt. De utför aktiviteter 
och samspelar med varandra, med andra ord de interagerar.(Ibid, s.17-18).  

Det finns flera steg i processen för att attrahera och behålla kunder. Det första steget berör de 
potentiella kunderna.  Dessa människor funderar på att köpa företagets produkter eller tjänster 
men det är inte säkert om de vill det eller om de har tillräckliga medel för detta. (Kotler &  
Keller, 2009, s.177). Företag kan därefter utvärdera kunderna baserat på deras lönsamhet och 
inte fokusera på hur enkelt det är att få tag i dessa och behålla dem. Den optimala 
fördelningsstrategin utvärderar kunderna baserat på deras framtida lönsamhet. Företag bör 
även hitta rätt sätt för att kommunicera till kunderna vilket är påverkat av kostnaderna för 
detta och kundresponsen genom att använda denna kommunikationskanal.(Rajan & Kumar, 
2009, s.33). Nästa uppgift är att identifiera kunder med goda förutsättningar, detta är personer 
med motivation, förmåga, och möjlighet till att göra ett inköp. Denna identifiering kan göras 
genom intervjuer och genom att kundernas finansiella position granskas. Marknadsföringen 
kan fokuseras på att göra dessa potentiella kunder till förstagångskunder. För att därefter bli 
återkommande kunder och senare klienter som företaget ger speciella förmåner. Nästa 
utmaning är att göra klienterna till medlemmar genom att erbjuda olika fördelar. För att 
därefter göra medlemmarna till förespråkare vilka är kunder som entusiastiskt rekommenderar 
företaget till andra kunder. Den ultimata utmaningen är att göra förespråkare till partners. 
(Kotler & Keller, 2009, s.177)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Inre och yttre faktorer 
 
Det finns flera inre och yttre faktorer som kan påverka ett företags kundrelationer som till 
exempel hur relationen med personalen fungerar, servicekvalitén, att skapa kundvärde, 
företagets image och vilket pris som tjänsten har. Detta är några exempel på olika påverkande 
faktorer som existerar.(Trasorras, Arbratt & Weinstein, 2009, s.615).  

Relationen med personalen: Personalen representerar företaget utåt. Om kunden gillar och 
litar på personalen beror ofta på hur dessa agerar.(Shi, Shi & Wang, 2009, s.677,678). 

Servicekvalitet: Det är svårare att utvärdera servicekvalitet än produktkvalitet. Servicekvalitet 
kan variera från en dag till en annan dag, det kan också finnas skillnader i servicekvalitet 
mellan serviceleverantörerna (Schiffman & Kanuk, 2004, s.188). 

Kundvärde: kundvärde är skillnaden mellan kundens upplevda fördelar och resurserna som 
används för att uppnå dessa.(Ibid, s.14.) 

Image: företag som har en bra image finner ofta att deras nya produkter accepteras lättare än 
företag som har som har en sämre image. (Ibid, s.196). 

Pris: Hur en kund uppfattar priset har en stark påverkan på köpbeslut och köptillfredsställelse. 
(Ibid, s.186) 

En yttre påverkande faktor som skulle kunna påverka kundrelationerna är en lagförändring. 
Enligt Dagens nyheter så har regeringen beslutat att slopa revisionsplikten för 250000 
småföretag, regeln ska börja gälla från den 1 november 2010 och beräknas ge småföretagen 
besparingar på runt 2,5 miljarder kronor. Näringsminister Maud Olofsson anser att detta är ett 
viktigt steg för att regelenkla för företagen. Gränsvärdena för de företagen som kommer att 
beröras är att de ska ha en försäljning på högst tre miljoner kronor och högst tre anställda. 
(Lindström, 2010). I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. 
Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. 
 Revisorn är skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt 
och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet. Utredningen föreslår att dessa 
bestämmelser upphävs. I dag väljs en revisor för en period av fyra år. Utredningen föreslår att 
mandattiden kortas till ett år.(Regeringen, 2008). 

Det finns en hel del författare som har skrivit om kundrelationer och en mängd artiklar om att 
vårda och bibehålla kundrelationer, Grönroos (2009) betonar vikten av att skapa kundvärde i 
en artikel som heter ”Marketing as promise management: regaining customer management for 
marketing”. Trasorras, Abratt & Weinstein (2009) skriver om hur man skapar värde, 
tillfredställelse, lojalitet och bibehåller kunder inom servicesektorn. Kända författare som  

tidigare skrivit om att vårda kundrelationer är Gummesson (2002), Reichheld (1996), Berry 
(1983) för att nämna några författare inom detta område. En annan artikel som blivit använd i 
uppsatsen handlar om värdet av att behålla kunder inom servicesektorn av Claycomb & 
Martin (2010). Flera av dessa angivna artiklar har även blivit använda i denna uppsats. Denna 
studie berör inte bara området som handlar om att bibehålla kundrelationer utan tar även med 
vilka inre och yttre faktorer som är viktiga för revisionsföretagen när de arbetar med 
kundrelationerna och hur de kan påverka företagandet och kundrelationerna. Det kan vara av 
betydelse att veta vilka specifika faktorer som gör att kunderna stannar kvar i en relation. 
Tidigare studier fokuserar mycket på tillfredsställelse, kundvärde, servicekvalitet, lojalitet när 
det kommer till att behålla kunder. Denna studie bidrar med ett användande av flera av dessa 
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faktorer för att förstå varför och hur det kommer sig att kunder väljer att stanna kvar och 
varför kunden eller revisionsföretaget väljer att avsluta en kundrelation och vad som 
kännetecknar viktiga steg i kundrelationen. Inre och yttre faktorer skulle därmed kunna 
besvara vad som är av betydelse för kundrelationerna och vad som kan försämra eller 
förbättra en kundrelation vilket kan vara av betydelse att veta. Genom att veta vad kunderna 
uppskattar och inte uppskattar så kan företag ha fördelar jämfört med andra företag som inte 
undersöker detta. Denna studie bidrar till att länka ihop de inre och yttre faktorerna med hur 
de påverkar kundrelationer och hur revisionsföretag arbetar med detta och vad en lagändring 
skulle kunna ha betydelse för kundrelationerna.  

Denna studie kopplar därmed ihop ämnet att bibehålla kundrelationer med hur företag och 
främst hur kundrelationerna kan komma att påverkas av inre och yttre faktorer som till 
exempel en lagändring. Ett ämne som skulle kunna utforskas mer är vad som kan få kunder att 
vilja fortsatta en kundrelation trots att de inte samma behov utav tjänsten längre men ändå är 
villiga att fortsatta som kund hos ett revisionsföretag trots att det skulle kunna innebära högre 
kostnader för kunden. När revisionstvånget försvinner får de små företagen frihet att välja de 
redovisnings- och revisionstjänster som de anser sig behöva. Utbudet av sådana tjänster 
kommer att öka och priserna sjunka. Det ger de svenska småföretagen ökad konkurrenskraft. 
Utredningens förslag beräknas leda till att företagens kostnader för revision minskar med 5,8 
miljarder kronor om året.(Regeringen, 2008). På Skatteverkets hemsida står det att 
Skatteverket anser att slopningen av revisionsplikten kommer att medföra en ökning av såväl 
medvetna som omedvetna fel i företagens räkenskaper vilket kan göra att antalen fel i 
deklarationerna kan komma att öka. (Skatteverket, 2008). För revisionsföretagen kan en 
lagändring innebära stora förändringar och ha en påverkan på kundrelationerna, detta på 
grund av att kunderna inte kommer att vara tvingade till att utföra revision på samma sätt 
längre. Den nya lagändringen skulle då kunna innebära både för och nackdelar för de berörda 
företagen och dess kunder.  

Inre och yttre faktorer såsom lagändringen kan därmed påverka och skapa en viss osäkerhet 
både bland revisionsföretagen och för deras kunder.  Det är av intresse för många företag och 
deras kunder att veta hur de ska handskas med kundrelationerna för att hantera denna 
lagändring innan den väl träder ikraft och den stora frågan blir om kundrelationerna kommer 
att bestå eller förändras? 

Forskningsfråga 

1. Hur arbetar revisionsföretag med att behålla bestående kundrelationer?  

 

1.3  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och identifiera vilka inre och yttre faktorer som är 
viktiga ur ett företagsperspektiv för att ha en fungerande kundrelation och för att bibehålla 
kundrelationer. Studien syftar också till att ta reda på hur revisionsföretag hanterar de olika 
faktorerna såsom lagändringar och hur de påverkar kundrelationerna.  
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1.4 Definitioner 

 
Revisor: Person som har till uppgift att granska ett företags räkenskaper, redovisning och 
förvaltning. (Haglundh & Nilsson, 2000, s.159). 

Revision: Oberoende granskning av myndigheter eller företag avseende främst ekonomiska 
åligganden. (Ibid, s.158). 

Corporate finance: Företagsfinansiering. Detta kan innefatta finansiell rådgivning till större 
företag. (Ibid, s.43). 

1.5 Disposition 

 
I kapitel 1 introduceras uppsatsens ämnesinriktning, problembakgrund, syftet med 
undersökningen och frågeställningen. 

I kapitel 2 behandlas metodavsnittet, där det sker en genomgång av undersökningens 
tillvägagångssätt, beskrivning av den kvalitativa metoden, angreppssätt, perspektiv, för och 
nackdelar med kvalitativa intervjuer, metodval, urval av respondenter, metod för analys av 
kvalitativ data. 

Kapitel 3 beskriver de tidigare teorierna som finns sedan tidigare inom forskningsområdet. 
Kapitel 4 berör det empiriska avsnittet och visar då undersökningsresultaten från de fem olika 
kvalitativa intervjuerna med revisionsföretagen.  

I kapitel 5, analyseras undersökningsresultatet och jämförelser sker mellan teorin och empirin 
och de olika intervjuerna.  

I kapitel 6 diskuteras slutsatserna som kan dras utifrån resultatet, därefter sker en genomgång 
av förslag på framtida forskning inom området och studiens teoretiska bidrag.  
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2 . Metodkapitel 

 
 Detta kapitel beskriver undersökningens praktiska tillvägagångssätt som innefattar ämnesval 

val av teorier, val av bransch, val av företag och val av respondenter. Ontologisk inriktning i 

form utav konstruktionism, kunskapssyn, angreppssätt (deduktion), undersökningsdesign som 

i denna undersökning är en jämförande design, en beskrivning av den kvalitativa metoden, en 

beskrivning av intervjuer och dess för och nackdelar, att analysera kvalitativa data, 

datakvalitet och avslutningsvis etiska frågeställningar.   

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Val av ämne 

 

 Jag var från början inne på området kundrelationer och beslöt mig därefter för att fokusera på 
hur företag bibehåller kundrelationer. Orsaken till att jag ville skriva om att bibehålla 
kundrelationer var för att jag anser att det blir allt viktigare för många företag att jobba med 
detta för att ha kvar kunderna eftersom många förändringar kan påverka företagandet och 
kundrelationerna. När jag fick kännedom om den kommande lagändringen beslöt jag mig för 
att koppla ihop lagändringen med hur revisionsföretag arbetar med att bibehålla 
kundrelationer och vilka inre och yttre faktorer som kan påverka dessa. 

 

2.1.2 Val av teorier 

 

 Jag har fokuserat på artiklar som berör kundrelationer och hur man bibehåller kundrelationer. 
Jag började tidigt i uppsatsarbetet med att försöka finna rätt teorier om vad som fanns skrivet 
inom området sedan tidigare. Jag sökte i olika vetenskapliga sökdatabaser som till exempel 
Emerald och Ebsco host för att leta efter olika vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. 
Under litteratursökningen använde jag mig av sökord som customer retention, how to keep 
customers, artiklar om lojalitet, kundrelationer, relationsmarknadsföring, customer 
relationship management, kundtillfredsställelse och hur man skapar kundvärde. De olika 
teorierna berör flera olika områden som nöjda kunder, tillfredställelse, lojalitet vilket är 
viktiga faktorer för många företag när det gäller kundrelationer. Jag har använt mig av artiklar 
från flera olika källor både äldre och nyare artiklar om kundrelationer och hur man behåller 
kunder. Jag har även sökt efter artiklar som berör serviceföretag eftersom revision är en 
servicetjänst. Jag har översatt alla artiklarna från engelska till svenska detta på grund utav att 
de flesta artiklar inom detta område är skrivna på engelska och flera av artiklarna var gjorda 
på universitet i flera olika länder. 

2.1.3 Val av bransch 

Jag har valt att fokusera på företag inom revisionsbranschen eftersom det kan komma att ske 
förändringar för revisionsföretagen i form av lagändringen vilket kan komma att påverka 
revisionsföretagen på olika sätt. Det gjorde kundrelationer till ett extra intressant ämne att 
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utforska inom just denna bransch. Jag anser att revisionsföretag har en annan form av 
kundrelation jämfört med företag som enbart säljer varor till kunderna. Kunden och revisorn 
träffas och har kontakt under en bestämd tid och kan därmed bygga upp en kundrelation. 
Revisorn granskar ett företags räkenskaper vilket gör revision till en speciell form av tjänst 
jämfört med andra tjänster som utförs till kunder som till exempel bankärenden, hårklippning 
och reparationer. Det är också ett annat företag som är kunden i detta fall och inte en vanlig 
konsument som får tjänsten utförd.  

2.1.4 Val av företag  

 

Det finns idag flera kända revisionsföretag i Sverige, jag har valt att ta kontakt med fem olika 
revisionsföretag som finns i Umeå. Jag valde de företag som jag kände till, hittade på internet 
och jag frågade min handledare om tänkbara revisionsföretag. Det fanns även andra 
revisionsföretag tillgängliga i Umeå, vid sökningar på lokaldelens hemsida hittade jag 5-6 
andra företag som också sysslar med revision i Umeå. Dessa företag har jag inte kontaktat 
därför att det skulle kunna bidragit till att göra empirimaterialet alltför omfattande och jag 
ansåg att det räckte med fem intervjuer för att få svar på mitt syfte med undersökningen. Jag 
valde även att bara ta de revisionsföretag som gick att få tag på i Umeå. Detta eftersom det var 
lättare att nå dessa företag eftersom de finns tillgängliga i samma stad vilket sparade både tid 
och resurser i form av kortare transporttid för att utföra intervjuerna. Det var också en fördel 
eftersom det gick att utföra intervjuerna med kort varsel. Jag har inte intervjuat de minsta 
revisionsföretagen inom branschen, en av orsakerna till detta var svårigheten med att hitta 
mindre revisionsföretag vid sökningar på Internet. Detta påverkar inte undersökningens 
jämförelse mellan företagen eftersom de olika revisionsföretagen inte är lika stora utan det 
finns storleksskillnader emellan dessa i form utav mindre och större antal anställda. 
Revisionsföretagen har inte exakt samma typ av verksamhetsområden och olika typer av 
kunder vilket skulle kunna påverka om de arbetar på olika sätt med kundrelationer, det vill 
säga om de lägger större eller mindre vikt vid att försöka att behålla kunder. Ett större urval 
av företag hade däremot kunnat bidra med fler perspektiv och variation på svaren det skulle 
även kunna ha uppkommit nya eller andra faktorer som är viktiga när det gäller 
kundrelationer vid valet av en större omfattning av respondenter. Intervjuerna genomfördes 
under januari och i april. Jag skickade ut flera förfrågningar till intervjuer via e-post till de 
fem olika företagen där jag introducerade mitt ämne och bakgrundsinformation om mig själv. 
Jag fick därefter positiva svar och tid och plats bokades in för intervju.  

2.1.5 Val av respondenter  

 

Jag valde att intervjua respondenter som jobbar på revisionsföretag, då i första hand revisorer 
i Umeå som har kunskap och praktisk erfarenhet om hur företaget arbetar med att bibehålla 
kundrelationer och ifall det existerar inre och yttre faktorer skulle kunna påverka 
kundrelationerna. Undersökningspersonerna blev utvalda av företagen själva efter att jag 
kontaktat företagen via e-post. Detta betyder därmed att företagen har valt ut de personer som 
var mest lämpade och hade tillräcklig erfarenhet för att besvara dessa frågor. De intervjuade 
respondenterna på de olika revisionsföretagen är Urban Karlsson som arbetar som revisor på 
KPMG, Marina Norberg revisor och kommunikationschef på PricewaterhouseCoopers, 
Anders Rinzén revisor på Deloitte, Patric Birgersson revisor och delägare på Ernst & Young 
och slutligen Andreas Vretblom som är revisor på Grant Thornthon. Det kan vara av betydelse 
när man väljer ut respondenter att tänka på att de har olika typer av bakgrund, utbildning, 
arbetserfarenhet, ålder och vana av att bemöta kunder detta skulle kunna haft en påverkan på 
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hur de utformar svaren. En person med mer vana inom kundrelationer skulle kunna ge bättre 
och utförligare svar än personer med mindre vana av kundrelationer. 

Det finns olika typer av icke-sannolikhetsurval. Att välja de enheter som är lättast att få tag på 
är tillfällighets eller bekvämlighetsurval men de kan tyvärr leda till missvisande slutsatser om 
populationen. Urvalet av undersökningsenheter blir en avgörande del av undersökningen. Får 
man fel personer i sitt urval kan det leda till att undersökningen blir påverkad av detta. Syftet 
med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare 
och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar. Det innebär att urvalet av 
undersökningsenheter eller fall inte sker vare sig slumpmässigt eller tillfälligt, urvalet görs 
istället utifrån vissa medvetet formulerade kriterier.(Holme & Solvang, 1997, s.101, 183). Jag 
ville ha en djupare förståelse, uppfattning om hur revisionsföretag arbetar med att behålla 
kunder. En av orsakerna till detta beror på att deras kundrelationer skulle kunna komma att 
påverkas av den planerade lagändringen. Bekvämlighetsurvalet kan ha gjort att bara vissa 
typer av respondenter kom med i undersökningen de som var lättast att få tag på, de 
respondenter som var upptagna men hade mer kunskap och erfarenhet inom området kunde 
därför inte komma med i urvalet. I detta fall var jag endast intresserad av att intervjua 
revisorer med kunskap om hur man behåller kunder. Jag anser att urvalet var representativt för 
fler revisionsföretag därför att revisionsföretagen själva valde ut vilka revisorer som var mest 
lämpliga för intervjuer. En risk med denna typ av urval från företagets sida med personer som 
de anser mest lämpliga att svara på frågorna kan däremot vara att vissa typer av personer valts 
ut av företagen vilket kan påverka resultatet. Det kan vara personer som visade sig vara 
tillgängliga för intervju av bakomliggande orsaker till exempel personer med extra tid över för 
annat, personer som har en extra positiv inställning till företaget. Det kan även vara personer 
som ger en bra bild utav företaget vilket gör att personal som kan ha andra åsikter när det 
gäller kundrelationer och eventuella problem med dessa eller har kunskap erfarenhet av 
misstag som kan ha uppstått tidigare inte kommer med i urvalet vilket då kan ge missvisande 
resultat.   

2.1.6 Intervjumanualens uppbyggnad 

 

I denna undersökning skedde det teoretiska arbetet före insamlingen av empirisk data.   
Intervjufrågorna skapades med hjälp utav den tidigare teorin som fanns inom området. 
Intervjuformuläret inleds då med bakgrundsfrågor som berör kundrelationer, hur man inleder 
en kundrelation och leder därefter vidare in på hur man bibehåller kundrelationer, hur 
revisionsföretag arbetar med att stärka kundrelationerna, frågor som berör vilka faktorer som 
är viktiga när det gäller kundrelationer, frågorna berör avslutningsvis hur och varför kunden 
eller företaget avslutar en kundrelation och till sist lagändringens möjliga påverkan på 
företagens kundrelationer. 

2.2 Kunskapssyn  

 

En epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som är eller kan 
betraktas som godtagbar kunskap inom ämnesområdet. Den ståndpunkt som säger att det är 
viktigt att imitera eller följa naturvetenskapens synsätt hör samman med den 
kunskapsteoretiska uppfattningen som kallas positivism.(Bryman & Bell, 2005, s.27). 

 Det finns en avgörande skillnad mellan de som vill förklara och de som vill förstå. 
Hermeneutiker hävdar att det är en avgörande skillnad mellan att förklara naturen och att 
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förstå (tolka) kulturen. Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan 
användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen.(Fejes & Thornberg, 2009, s.62). 
Inom ämnet företagsekonomi kan man i grova drag urskilja tre olika metodsynsätt.  

Dessa är: Ett analytiskt synsätt, systemsynsättet och aktörssynsättet. Inom det analytiska 
synsättet antas det att verkligheten är objektiv. Inom systemsynsättet antar man att 
verkligheten är objektivt tillgänglig och inom aktörssynsättet antar man att verkligheten är en 
social konstruktion och att helheten förstås utifrån aktörernas verklighetsbilder. 
Aktörssynsättet hör till hermeneutiken där förståelse har en bestämd betydelse. De två andra 
synsätten hör mer till explanatiken där man vill ha en förklarande kunskap.(Arbnor & Bjerke, 
1994, s.62, 63, 65, 70.) I denna uppsats utgår jag därför ifrån aktörssynsättet och jag försöker 
därmed förstå helheten utifrån respondenternas verklighetsbilder och jag antar att verkligheten 
där företagen verkar är en social konstruktion där jag vill förstå verkligheten utifrån 
respondenternas synvinkel som i detta fall är revisorerna. Jag utgår därmed utifrån ett 
förstående synsätt och jag försöker förstå den sociala situationen baserat på de enskilda 
individernas svar. 

2.3 Undersökningsmetod: Den kvalitativa metoden 

 

I undersökningen har jag använt mig av den kvalitativa metoden i form utav personliga 
intervjuer med mindre och större revisionsföretag i Umeå som skulle kunna påverkas av en 
eventuell lagändring. Denna metod passar bäst för undersökningens syfte och frågeställning 
därför att dessa kräver mer utförliga svar av de anställda på revisionsföretagen som har 
kunskap om revision och kundrelationer. En forskningsmetod utgör en teknik för insamling av 
data.(Bryman & Bell, 2005, s.47). När undersökaren väljer vilken undersökningsmetod som 
ska användas bör syftet med studien vara avgörande för vilken slags metod som används 
av.(Trost, 2005, s.7). I en kvalitativ metod väljer man ofta att intervjua få respondenter därför 
att intervjuer brukar kunna ge riklig information, jag ansåg därmed att fem intervjuer räckte 
till mitt empirimaterial. Den kvantitativa metoden kännetecknas av att den går på bredden. 
Den kvalitativa metoden kännetecknas istället av att den går på djupet istället för på bredden 
man använder få enheter och strävar efter att få en helhetsbild av respondenterna i relation till 
frågeställningen. Syftet med den kvalitativa metoden är att skapa en ökad förståelse för det 
problem som undersökaren arbetar med. Detta är viktigt i denna undersökning eftersom jag 
ville ha så riklig information som möjligt från var och en av respondenterna. 

Den grundläggande likheten mellan dessa två metodsystem är att de har gemensamma syften. 
Både det kvalitativa och kvantitativa angreppssättet är inriktat på att ge en bättre förståelse av 
det samhälle vi lever i och hur enskilda människor grupper och institutioner handlar och 
påverkar varandra. (Holme & Solvang, 1997, s.76).  

Det finns en del kritik mot den kvalitativa metoden det är till exempel att den kvalitativa 
metoden kan vara för subjektiv, svår att replikera, problem med generalisering och svårigheter 
med att visa det exakta tillvägagångssättet. Frågor som är passande i en kvalitativ 
undersökning är: hur någonting uppstår, hur någonting fungerar i ett sammanhang och vad det 
betyder för respondenterna. 

 Den kvalitativa metoden associeras ofta med småskaliga studier och en nära involvering i det 
sammanhang som studeras från undersökarens sida.(Daymon & Holloway, 2002, s.7,14,15). 
Inom den kvalitativa metoden är det forskarens uppfattning eller tolkning av informationen 
som står i förgrunden. (Holme & Solvang, 1997, s.76). 
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Jag anser att detta kan göra att forskaren har en stor inverkan på undersökningen därför att 
olika forskare kan tolka empirimaterialet på olika sätt beroende på utbildning, erfarenhet och 
ålder. Jag anser även att en sådan här studie kan vara svår att replikera då förändringar 
ständigt sker inom revisionsbranschen och förutsättningar för företagandet kan förändras. 
Forskarens involvering i studien gör också att studien kan bli svår att replikera. Utmärkande 
drag för en kvalitativ metod är att man kan få riklig information om några få 
undersökningsenheter. Inom denna metod är sammanhang, strukturer, beskrivning och 
förståelse av intresse. Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det eventuellt 
avvikande. Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En 
sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. 
Uppläggningen av undersökningen leder till en koncentration på några få enheter. (Holme & 
Solvang, 1997, s.78-79). Detta stämmer överens med denna studie eftersom jag fokuserar på 
några få undersökningsenheter där jag vill förstå hur revisionsföretagen arbetar med 
kundrelationer och vill ha en ökad förståelse för sociala processer som i det här fallet är 
kundrelationer och vad som är viktigt för att dessa relationer ska kunna fungera och 
bibehållas. 

2.3.1 Datainsamling, intervjuer 

 

Det finns två huvudgrupper för datainsamling dessa är: att utnyttja redan insamlat material 
vilket kallas sekundärinformation eller att samla in nya data vilket kallas för 
primärinformation.(Arbnor & Bjerke, 1994, s.241). Jag valde att använda mig utav 
primärinformation. Detta ansåg jag vara mest lämpligt eftersom jag utgick ifrån 
revisionsföretagens synvinkel. En annan orsak är att det kan vara svårt att hitta inre och yttre 
faktorer som kan påverka just revisionsföretag i sekundärkällor. Jag valde i ett tidigt skede av 
undersökningen att jag skulle genomföra personliga intervjuer med alla utvalda företag. 
Orsaken till att jag valde denna metod var för att personliga intervjuer var mest passande när 
jag utgick från revisionsföretagens synvinkel. För att få svar på mina frågor krävdes det 
revisorernas personliga åsikter eftersom de har erfarenhet och mycket kunskap inom detta 
område. Denna metod innebar att respondenterna fritt svara på frågorna utan några 
svarsalternativ vilket var mer passande för detta arbete. 

Intervjuer kan vara flexibla och de gör att intervjuaren förstår respondenternas perspektiv. 
Intervjuaren kan ställa följdfrågor och är inte tvingad till att följa en strikt lista över frågor. 
Om det uppstår missförstånd över frågorna så kan meningar och fraser klargöras. 
Intervjusvaren är de intervjuade personernas egna subjektiva upplevelse av situationen och 
den sociala kontexten. Flera former av intervjuer existerar, den personliga intervjun är den 
vanligaste, fokus grupper är en annan form då grupper är intervjuade av en eller flera 
undersökare.  Intervjuer kan göras ansikte mot ansikte via telefon eller via internet. (Daymon 
& Holloway, 2002, s.167, 168,171-172).   

I detta fall ansåg jag att personliga intervjuer var den bästa metoden därför att vid 
telefonintervjuer så kan olika problem uppstå. Intervjun skulle kunna skyndas på via telefon 
och mycket kan missas som till exempel ansiktsuttryck och gester. Det kan även vara 
värdefullt att träffa den man intervjuar personligen för att få en uppfattning om hur de är. Om 
man skulle behöva ställa följdfrågor eller om man missförstått något svar så anser jag att det 
är bättre att göra detta personligen istället för att behöva ringa upp igen. När något begrepp 
eller en fråga var oklar för respondenten så förklarade och tydliggjorde jag detta, detta är 
viktigt därför att missförstånd eller oklarhet över frågorna skulle kunnat få respondenten att 
svara på ett felaktigt sätt på frågan om de hade missförstått innebörden av den.   
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Intervjuprocessen; intervjuer kan vara formella, förplanerade eller informella som till exempel 
en spontan konversation, man vill då ta reda på respondentens känslor, tankar och intryck. 
Intervjuer kan även vara strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade. Strukturerade 
intervjuer, även kallade standardiserade intervjuer: innehåller förstrukturerade frågor som 
ställs till alla respondenter på samma sätt. (Daymon & Holloway, 2002, s.167, 168,171-172). 
I denna uppsats var frågorna förstrukturerade och intervjufrågorna ställdes till alla 
respondenterna på samma sätt under intervjuerna, alla respondenter fick då svara på samma 
frågor i samma ordningsföljd vilket innebär att jag använde en strukturerad intervjuform. 
Denna intervjuform var mest passande för detta arbete då det ökade tillförlitligheten när 
resultatet skulle jämföras då intervjuerna hade utförts på samma sätt i liknande miljöer. Semi-
strukturerade intervjuer även kallade fokusintervjuer används ofta i kvalitativa 
undersökningar. Frågorna är nedskrivna i en intervjuguide inom ämnesområdet. Frågornas 
ordningsföljd ställs inte på samma sätt till alla respondenter då detta påverkas av 
respondenternas svar. I vissa fall hade respondenterna redan svarat på frågorna innan de hade 
ställts vilket ledda till att vissa frågor då kunde hoppas över under intervjun. Intervjuerna hade 
öppna svarsalternativ och svaren var då inte bundna av några fasta svarsalternativ. 
Ostrukturerade intervjuer: I denna intervjuform finns det inga förbestämda frågor och det 
existerar ingen ordningsföljd för dessa. Intervjun inleds då med en generell fråga inom 
ämnesområdet. Denna intervjuform är väldigt flexibel.  

Nackdelen med strukturerade intervjuer är då att dessa kan minska flexibiliteten i en 
intervju.(Ibid, s.170-172). Denna intervjuform ansågs inte passande i denna undersökning 
eftersom detta kunde gjort det svårare att få de svar som jag var intresserad utav utifrån mitt 
syfte och frågeställningen.  

2.3.2 Intervjusituationen, fördelar och nackdelar med intervjuer 

 

Intervjuerna utfördes på respondenternas olika arbetsplatser i Umeå vilket var de lämpligaste 
platserna för respondenterna att träffas på. Innan intervjuerna genomfördes frågade jag de 
olika respondenterna om jag fick tillåtelse att spela in intervjuerna. Efter att jag givit mer 
information om uppsatsen och mitt syfte med denna påbörjades intervjuerna. Under 
intervjuernas gång spelades dessa in för att undvika att missa viktig information, jag 
antecknade även svaren samtidigt som jag spelade in intervjun. Varje intervju pågick mellan 
20-30 minuter. För att undvika misstolkningar av vad respondenterna har sagt så har jag varit 
noga med att lyssna igenom intervjuerna vid ett flertal tillfällen för att kolla så att inga slarvfel 
har uppstått. En nackdel med att använda en bandspelare under intervjuer är att det kan vara 
hämmande för vissa personer.(Ejvegård, 2003, s.49, 50). Enligt min egen åsikt så verkade 
inga av de intervjuade störas av att det skedde en inspelning av intervjun men detta kan till 
viss del vara svårt att märka, en effekt av bandspelaren skulle kunna vara att respondenterna 
tänker efter noggrannare vad de svarar. Jag tror även att en bandspelare kan göra att en del 
respondenter blir mer reserverade i sina svar. 

En del av intervjuerna utfördes på respondenternas egna kontor och andra i utfördes i andra 
rum på arbetsplatsen. Respondenterna hade inga problem med att svara på frågorna och jag 
fick ett vänligt bemötande ifrån alla respondenterna. Det märktes tydligt att respondenterna 
var vana vid att bemöta personer som har kontakt med företaget på ett professionellt sätt. En 
intervju avbröts tillfälligt när en av respondenterna fick ett telefonsamtal detta kan då ha 
inverkat till viss del på intervjun men jag anser att denna påverkan på empirisvaren är ganska 
liten.  
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Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal.(Holme & Solvang, 1997, s.99). Det finns flera problem med 
intervjuer. Intervjuer kan ta tid på det empiriska planet och på bearbetningsplanet. 
Intervjuaren måste vara noga med vilka personer man väljer att intervjua och förbereda varje 
intervju noggrant.(Ejvegård, 2003, s.49-50). Ett problem berör ett gap mellan vad 
respondenterna säger att de gör och vad de faktiskt gör i verkligheten. Detta kan ske för att 
den intervjuade vill framstå som bättre inför intervjuaren eller för att dölja felaktiga 
handlingar. Intervjuaren kan då validera informationen genom att intervjua flera respondenter 
i samma situation och vad de anser om liknande frågeställningar och jämföra dessa svar med 
varandra. Intervjuer kan även vara tidskonsumerande och arbetsintensiva.  

Ett annat problem är intervjuareffekten i form av att respondenten förändrar svaret för att 
verka bättre inför intervjuaren detta kan då ske antingen medvetet eller omedvetet. (Daymon 
& Holloway, 2002, s.184-185).  Undersökarens bakgrund skulle till viss del kunna påverka 
resultatet i form utav ålder, erfarenhet, bakgrund vilket skulle kunna ha en viss inverkan på 
respondenterna och deras intervjusvar men denna faktor är svår att upptäcka. Intervjuaren ska 
därför arbeta för att minimera denna effekt. Jag anser att detta inte har skett under de olika 
intervjuerna. En annan risk med denna typ av datainsamling är att intervjuaren kan misstolka 
vad respondenten säger.(Daymon & Holloway, 2002, s.184-185).  

Intervjuareffekten, egenskaper hos intervjuaren kan påverka respondenten. Det kan vara 
egenskaper hos intervjuaren som till exempel kön, hudfärg, socioekonomisk status som kan 
påverka respondenten.  Jag är medveten om att jag själv är undersökningsinstrument i denna 
undersökning vilket skulle kunna ha en viss påverkan på resultatet men detta har jag i största 
möjliga mån försökt att undvika. Under intervjuerna kommenterade jag inte svaren, varken 
via uttryck eller muntligt istället lyssnade på vad respondenten hade att säga. Jag har även 
försökt att inte låta egna värderingar och åsikter påverka undersökningen.  

Ja och nej sägare: Följsamhet eller samtyckande handlar om en tendens hos vissa personer att 
konsekvent hålla med om eller ta avstånd från en uppsättning frågor eller påståenden. Det är 
respondenter som verkar svara likartat på ett oreflekterat sätt. Detta har inte framkommit 
därför att respondenterna själva har kunnat formulerat sina svara utan några bundna 
svarsalternativ. Social önskvärdhet: Det är en effekt som berör att den intervjuade vill ge en 
positiv bild av sig själv, social önskvärdhet handlar också om att vissa respondenters svar 
styrs av vad som går an eller är önskvärt. Ett svar som upplevs vara socialt önskvärt väljs 
oftare än ett svar som inte är lika passande eller önskvärt. De anställda på revisionsföretagen 
representerar företaget utåt och det är då viktigt för dessa att göra ett bra intryck på de 
personer som företaget har kontakt med vilket kan ha haft en viss inverkan på 
intervjuerna.(Bryman & Bell, 2005, s.157-158). 

Att intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplatser kan ha haft en inverkan på hur 
svaren utformades det kan vara om de till exempel hade mycket att göra och var stressade 
vilket kan ha gjort det svårare att ställa följdfrågor. I en del intervjuer verkade respondenterna 
ha mycket att göra och gav därmed kortare svar än de andra respondenterna detta kan även     
påverka intervjuaren eftersom detta omedvetet kan ha påskyndat intervjun. Intervjuerna som 
gav den rikligaste informationen var de som utfördes under lugna omständigheter där 
respondenten kände sig avslappnad och tog sig tid till att fundera och att svara utförligt. I de 
intervjuer där respondenten verkade ha bråttom fick jag bra svar men de visade vara kortare 
jämfört med de andra intervjuerna som inte verkade utföras under tidspress.  Respondenterna 
kan även undvika att svara på frågorna på ett sätt som skulle kunna ge en negativ bild utav 
företaget som de arbetar på. Flera av respondenterna har höga positioner inom 
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revisionsföretagen, erfarenhet av kundrelationer och är väl insatta i hur man arbetar med 
kundrelationer och hur verksamheten bedrivs, detta påverkar datakvalitén i en positiv riktning. 
Revisionsföretagen hör till de största inom branschen och är seriösa och väl ansedda inom 
revisionsbranschen, jag anser att detta kan påverka svarens tillförlitlighet.  

2.4 Undersökningsdesign 

 

Undersökningsdesignen påverkas av vilken metod man använder sig av. Designen kan vara en 
kvalitativ metod design, kvantitativ metoddesign eller en kombination av de ovanstående 
designerna. (Creswell, 2009, s.20). En undersökningsdesign utgör en ram för insamling och 
analys av data. Valet av undersökningsdesign speglar ställningstaganden som gjorts angående 
vilken prioritet som ska ges ett antal dimensioner eller aspekter av 
forskningsprocessen.(Bryman & Bell, 2005, s.47). En undersökningsdesign är planen, 
procedurerna eller syftet till att genomföra undersökningen, den involverar filosofi, strategier 
och specifika metoder som används. Valet av undersökningsdesign kan baseras på problemets 
innehåll eller fråga som tas upp i undersökningen. (Creswell, 2009, s.3,5). Undersökningens 
design påverkas därmed utav frågeställningen. Det finns fem typer av undersökningsdesign 
dessa är: experimentiell design, surveystudier, longitudinella undersökningar, fallstudier och 
komparativa (jämförande) undersökningar. Jämförande design. Designen inrymmer en 
jämförelselogik genom att den förutsätter att vi kan få en bättre förståelse av en viss social 
företeelse om vi jämför denna utifrån två eller flera olika situationer.(Bryman & Bell, 2005, 
s.74-75). 

Syftet med denna undersökning har haft en inverkan på undersökningens design. I denna 
uppsats användes en komparativ design (jämförande) då jämförelser gjordes mellan de olika 
revisionsföretagen och hur de arbetar med att bibehålla kundrelationer och hur de påverkas av 
olika inre och yttre faktorer. Eftersom jag valde att intervjua fem olika företag för att kunna 
urskilja likheter och skillnader i hur de arbetar med kundrelationer så ansåg jag att en 
jämförande design var mest lämplig. Hade jag fokuserat på ett enskilt fall så hade däremot en 
fallstudie kunnat vara mer lämplig.  

Vilken undersökningsdesign som har använts hör även ihop med de andra metodområdena i 
uppsatsen. Undersökningsdesignen hör ihop med vilken form av ontologi som har använts, 
kvalitativa strategier och undersökningsmetoden.(Creswell, 2009, s.5). 

 

2.5 Ontologisk inriktning, Konstruktionism  

 

Det existerar olika vetenskapsfilosofiska begrepp som kan få konsekvenser för den fortsatta 
forskningsprocessen. Dessa är: Ontologi, epistemologi och metodologi. Ontologi: Detta 
innebär en teori om det existerande, om hur verkligheten är beskaffad. Epistemologi: Teori 
om kunskapsproduktionen. Hur kan man få kunskap om världen? Hur bildas kunskap? Vad är 
sann kunskap? Metodologi: Läran om tillvägagångssättet vid genomförande av vetenskapliga 
studier.(Fejes & Thornberg, 2009, s.21-22). 

Frågor som rör ontologi, (det som finns) handlar om de sociala entiteternas art eller natur. Det 
viktiga i detta sammanhang är frågan om de sociala entiteterna kan uppfattas som objektiva 
enheter som innehar en för de sociala aktörerna yttre verklighet eller om de ska betraktas som 
konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar. Dessa två synsätt 
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kallas för objektivism och konstruktionism. Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som 
innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt 
och som vi inte kan påverka. Konstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som går ut på att 
sociala företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd. 
Synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel 
utan att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering. Denna ontologi ifrågasätter 
åsikten att kategorier som organisation och kultur är på förhand givna enheter eller att de 
sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre verklighet som de inte kan påverka eller styra. 
(Bryman & Bell, 2005, s.33-34). I denna uppsats vill jag ha förståelse för organisationerna 
och hur de arbetar med kundrelationer därför är den ontologiska inriktningen konstruktionism. 
Jag anser då att företeelser skulle kunna skapas via kundinteraktionen och det sociala 
samspelet som sker mellan kunderna och revisionsföretagen. Jag anser också att det ständigt 
kan ske förändringar för företagandet vilket stämmer överens med konstruktionism där sociala 
företeelser befinner sig i ett tillstånd av ständig förändring. 

2.6 Angreppssätt  

 

I forskningsprocessen och i analysarbetet brukar forskare skilja mellan två grundläggande 
ansatser för resonerande och slutledning dessa är: Deduktion och induktion. (Fejes & 
Thornberg, 2009, s.23). Det är den deduktiva ansatsen som använts i denna undersökning 
detta eftersom undersökningen utgick ifrån redan befintliga teorier som fanns inom området 
som berör kundrelationer och därefter genomfördes undersökningen. Efter undersökningen 
var genomförd så gjordes i analysen en jämförelse mellan teorin och empirin. Denna metod 
skiljer sig från den induktiva där man istället genomför datainsamlingen för att därefter gå 
tillbaka till teorin. Ett undantag från den deduktiva metoden är att jag inte har använt mig av 
några hypoteser. 

2.6.1 Deduktion 

 

Deduktion är en vetenskaplig metod där man från allmänna lagar sluter sig till de enskilda 
fallen.  Det vill säga en logisk analys av vad den allmänna teorin säger och därefter återvänder 
kunskaparen till fakta för att se om hon/han hade rätt i sina förutsägelser. (Arbnor & Bjerke, 
1994, s.108). En annan definition av deduktion är att denna ansats utgår ifrån en allmän regel 
eller sanning som till exempel en teori och utifrån denna härleder forskaren en hypotes. 
Genom detta arbetssätt kan forskaren pröva i vilken utsträckning teorin håller. (Fejes & 
Thornberg, 2009, s.24). Deduktion genererar förslag och hypoteser teoretiskt genom en logisk 
process.(Ritchie & Lewis, 2003, s.23). 

2.6.2 Bearbetning av intervjumaterialet 

 

Efter intervjuerna hade genomförts lyssnade jag vid flera gånger noggrant igenom dessa igen 
för att inte missa några viktiga detaljer. Detta därför att det kan vara svårt att hinna anteckna 
och komma ihåg allt som sägs under intervjun. Det kan även vara viktigt att lyssna igenom 
intervjumaterialet igen för att kolla så att inga misstolkningar av informationen hade kunnat 
uppstå och för att kolla så att inga slarvfel hade skett. Därefter jämförde jag svaren mellan de 
olika företagen och tittade efter likheter, skillnader och gjorde kopplingar till teorin. Varje 
ämnesområde som till exempel svaren angående hur varumärket påverkar kundrelationerna 
jämfördes stegvis mellan de olika företagen. 
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2.7 Analys av kvalitativ data 

 

När de planerade intervjuerna blivit gjorda så skall de bearbetas, analyseras och tolkas. Vid 
kvantitativa studier finns det en hel uppsättning regler eller överenskommelser för hur man 
bör göra. Vid kvalitativa studier finns inte denna uppsättning av på förhand definierade 
tekniker. En teknik för att få en överblick över materialet är att göra en tabell över vissa delar 
av det insamlade materialet.(Trost, 2005, s.125,131). Under analysen av data gjorde jag en 
tabell över intervjusvaren för att lättare kunna få en översikt över de viktigaste punkterna av 
empirimaterialet. 

Kvalitativ data kräver klassificering i kategorier och kan analyseras genom konceptualisering. 
Att kategorisera data involverar två aktiviteter att utveckla kategorier och att länka ihop dessa 
kategorier med den insamlade datan. Kategorier kan utvecklas med hjälp utav data eller 
genom det teoretiska ramverket och de är koder, etiketter som används för att gruppera data. 
Detta ger en nödvändig struktur som är relevant för att organisera, analysera datan vidare. 
(Saunders & Lewis, 2009, s.482,516).  

Det finns en del olika sätt att analysera kvalitativ data. Två analysstrategier inom den 
kvalitativa metoden som används flitigt är: analytisk induktion och grundad teori (grounded 
theory). Analytisk induktion är en metod för analys av data där forskaren eftersträvar 
universella förklaringar till olika företeelser genom att fortsätta med insamlingen av data 
framtill dess inga fall som inte stämmer med en hypotetisk förklaring av en företeelse hittas.  

Grundad teori har blivit det vanligaste synsättet för analys av kvalitativ data. Grundad teori 
kan definieras som teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett 
systematiskt sätt under forskningsprocessens gång. I denna metod finns det ett nära samband 
mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin. Två grundläggande drag i grundad 
teori är att metoden är inriktad på utveckling av en teori på grundval av data och ett synsätt 
som är rekursivt vilket betyder att insamling och analys av data sker parallellt och i en 
växelverkan med varandra. Dessa två analyssätt passade inte att använda till denna 
undersökning ett undantag för detta är att denna undersökning också är inriktad på att 
utveckla teori med hjälp av det insamlade empirimaterialet.(Bryman & Bell, 2005, s.446-
450).  Jag har därefter delat in empirisvaren i olika kategorier för att lättare kunna göra 
jämförelser mellan intervjusvaren. Jag har försökt att minimera informationen i analysen för 
att undvika upprepning. Återkommande begrepp som har framkommit under intervjuerna har 
fått egna teman.  

 

2.8 Data kvalitet 

 

Under en undersökning är det av stor betydelse att den insamlade datan uppnår en tillräckligt 
bra kvalitet. Det finns olika typer av kriterier för att bedöma kvaliteten i en kvalitativ 
undersökning. 

Kriterier för bedömningen av kvalitativa undersökningar 

Tillförlitlighet är en motsvarighet till intern validitet. Att skapa tillförlitlighet i resultatet 
innebär att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. (Bryman 
& Bell, 2005, s.306-309). 
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Trovärdigheten i undersökningen 

I en kvalitativ undersökning är forskaren själv undersöknings instrumentet vilket gör att det 
blir svårt att kunna erhålla liknande resultat även om undersökningen skulle utföras under 
liknande omständigheter ännu en gång. För att kunna erhålla en viss reliabilitet i en kvalitativ 
undersökning är det viktigt att utförligt beskriva insamlingsprocessen, metoden och beslut 
under undersökningsprocessen.(Daymon & Holloway, 2002, s.90). I denna undersökning kan 
det vara svårt att erhålla samma resultat igen då detta påverkas av vilken typ av respondent 
som har blivit intervjuad och olika miljöfaktorer som till exempel tidpunkt på dagen, 
arbetsförutsättningar. Detta kan även påverkas av vilken person som har utfört 
undersökningen vilken bakgrund han/hon har, utbildning, erfarenhet, åsikter och värderingar. 

Tillförlitlighet och trovärdighet handlar om hur noggrann och systematisk man varit under 
hela forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är som en följd av hur 
man gått tillväga beträffande datainsamling och analys.(Fejes & Thornberg, 2009, s.219). 

Överförbarhet vilket svarar mot extern validitet. Generalisering handlar om i vilken 
utsträckning studiens resultat kan appliceras på personer, situationer, händelser eller fall som 
inte har ingått i studien. (Fejes & Thornberg, 2009, 228). Det kan vara svårt att generalisera 
dessa resultat till företag i andra branscher eftersom denna uppsats bara berör företag inom 
revisionsbranschen. Undersökningens resultatet skulle däremot kunna generaliseras till andra 
företag inom service industrin som arbetar med kundrelationer. Eftersom kvalitativ forskning 
inbegriper en intensiv studie av en liten grupp eller av individer som har vissa egenskaper 
gemensamma tenderar kvalitativa resultat att ha fokus på det kontextuellt unika och på 
meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras. 
Kvalitativa forskare uppmanas att ge fullständiga redogörelser av de detaljer som ingår i en 
kultur. En tät beskrivning ger andra personer en databas med vars hjälp de kan bedöma hur 
pass överförbara resultaten är till en annan miljö.(Bryman & Bell, 2005, s.306-309). 

Pålitlighet: Pålitlighet är en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning, detta 
innebär att man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 
faser av forskningsprocessen. I denna undersökning har jag försökt att beskriva de olika steg 
som har tagits under forskningsprocessen i form av tillvägagångssättet. 

Möjligheten att styrka och konfirmera detta motsvarar objektivitet: Det ska vara uppenbart 
att forskaren medvetet inte låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka 
utförandet av och slutsatserna av undersökningen. Jag har försökt att inte låta den teoretiska 
inriktningen påverka utförandet av undersökningen det har endast gällt utformningen av 
intervjufrågorna. Kopplingen till teorin gjordes även under analysarbetet. 

Äkthet, autenticitet: Förutom dessa fyra äkthetskriterier finns ett antal kriterier på äkthet, 
autenticitet där kan man ställa sig dessa frågor: Rättvis bild: Ger undersökningen en 
tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och de uppfattningar som finns i den grupp som 
studerats? (Bryman & Bell, 2005, s.306-309). Jag anser att undersökningen ger en rättvis bild 
av respondenternas åsikter eftersom jag har försökt att inte förändra deras åsikter som 
framkommit under intervjun när jag skrev ut empirimaterialet.  

Ontologisk autenticitet: Hjälper undersökningen personer som medverkat i den att komma 
fram till en bättre förståelse av sin sociala situation och av den sociala miljön som de lever i?  
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I detta fall skulle det kunna vara att respondenterna har börjat reflektera mer över vad som är 
av betydelse för att vårda, bibehålla kundrelationer och vilka faktorer som kan påverka 
kundrelationerna.(Bryman & Bell, 2005, s.306-309). Datakvalitet kan mätas genom 
autenticitet eller trovärdighet.  En studie är autentisk om strategierna som har använts är 
passande för den sanna rapporteringen av respondenternas idéer. När studien hjälper deltagare 
att förstå världen och förbättra den. Trovärdighet: kriterierna för trovärdighet är konformitet, 
överförbarhet, beroende och sanningsenlighet.(Daymon & Holloway, 2002, s.92,93).  

Intervjukvalitet: Goda intervjupersoner är samarbetsvilliga och välmotiverade, de är vältalig 
och kunniga. De är även sanningsenliga och konsekventa och de ger precisa svar på frågorna, 
de motsäger inte hela tiden sig själva och de håller sig till intervjuämnet.(Kvale & Brinkmann, 
2009, s.181). Jag anser att respondenterna som medverkade i intervjuerna uppfyllde alla dessa 
kriterier. 

2.9 Etiska frågeställningar 

 

Etiska frågor aktualiseras under flera skeden av en samhällsvetenskaplig undersökning. 
Exempel på etiska principer är informationskravet, forskaren ska kunna informera de berörda 
personerna om den aktuella undersökningens syfte. (Bryman & Bell, 2005, s.556, 557,559). 
För att undvika etiska problem fick respondenterna information om undersökningens ämne 
och syfte i förväg och vad för typ av frågor som skulle ställas. 

Samtyckeskravet: Respondenterna ska veta om deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta om de så önskar. (Bryman & Bell, 2005, s.556, 557, 559). Deltagandet i 
undersökningen var helt och hållet frivilligt för respondenterna vilket de även förstod själva. 
Konfidentialitets och anonymitetskravet: Uppgifter om de som ingår i undersökningen ska 
behandlas med konfidentialitet. (Bryman & Bell, 2005, s.556, 557, 559). Jag har behandlat 
uppgifterna och inspelningarna av intervjuerna på säkra ställen där obehöriga inte kunnat ha 
tillgång till detta material. Jag har inte diskuterat intervjumaterialet med andra personer som 
inte har varit involverade i undersökningen. Nyttjande kravet: De uppgifter som samlas in får 
endast användas för forsknings ändamålet. Informationsmaterialet i denna undersökning har 
endast använts för undersökningens syfte. (Bryman & Bell, 2005, s.556, 557,559. Falska 
förespeglingar: En forskare ska inte ge respondenterna falsk eller vilseledande information. 
(Bryman & Bell, 2005, s.556, 557, 559). Jag har varit noggrann med att ge tillräcklig och 
sanningsenlig information om undersökningen till respondenterna både före och efter 
intervjuerna. Detta kan ha medverkat till att respondenterna svarat mer öppet och ärligt på 
frågorna som ställdes under intervjuerna. Etiska principer kan delas upp i fyra kategorier: om 
det uppstår skada för deltagarnas del, om det förekommer brist på samtycke från deltagarens 
sida, om intervjuaren inkräktar på respondentens privatliv, om det förekommer någon form av 
bedrägeri eller undanhållanden av viktig information.(Bryman & Bell, 2005, s.556, 557, 559). 
Inga av dessa kategorier har uppkommit från respondenternas sida. Någon form skada för 
respondenterna eller inkräktning på privatlivet har inte kunnat ske i denna undersökning 
eftersom inga personliga eller känsliga frågor om respondenterna eller företaget ställdes under 
intervjuerna. Jag har inte angett någon information av intervjusvaren från ett företag till ett 
annat därför att detta skulle kunna påverka deras företag negativt. En del av respondenterna 
ville även ha intervjusvaren för att kunna kontrollera om några felaktigheter uppstått under 
intervjun. Detta gav därmed ytterligare en försäkran om att intervjusvaren hade tolkats på rätt 
sätt, både för respondenten och för mig själv.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel berörs olika teorier rörande skapandet av kundrelationer och hur man 

bibehåller kundrelationer. En kort beskrivning ges då av själva skapandet av dessa men den 

senare delen som gäller bibehållandet av kundrelationer står då i fokus. Diskussionen om 

kundrelationer har sin utgångspunkt i teorier inom relationsmarknadsföringen. 

3.1 Relationsmarknadsföring 

 

Relationsmarknadsföring kan definieras som marknadsföring baserad på interaktionen inom 
nätverk av relationer. En annan vanlig definition av relationsmarknadsföring är att utveckla, 
behålla och förbättra långsiktiga kundrelationer.(Gummesson, 2002b, s.587). 
Relationsmarknadsföring kan definieras som marknadsföring till kunder baserat på kunskap 
om deras beteende och deras relation med företaget, vad de gör och vad de inte köper, hur ofta 
kunderna köper varor, tjänster och hur de använder supporten.(Dyché, 2002, s.4). Grönroos 
(2009) menar att relationsmarknadsföring innebär att identifiera, etablera, behålla och 
förbättra och när det är nödvändigt avsluta relationer med kunder så att båda parternas 
målsättningar möts. Detta kan uppfyllas genom att ömsesidigt uppfylla löften. (Grönroos, 
2009, s.352). Service sektorn innehar idag en stor andel av ekonomin. Interaktionen mellan 
försäljare, och kunderna är den grundläggande affärsrelationen. Ett av syftena med 
relationsmarknadsföringen är att bygga en stark relation med kunderna.  Inom 
relationsmarknadsföringen betonas kundlojalitet. En återkommande kund blir då en klient. 
Redan här har man skapat en relation som kan stärkas. Om man lyckas med detta blir klienten 
en supporter för att slutligen bli en aktiv marknadsförare åt leverantören.(Gummesson, 2002a, 
s.32). 

Det finns olika antaganden gällande relationsmarknadsföring, ett är att relationer ska 
utvecklas med alla kunder i alla situationer, Ward och Dagger (2007) försöker i sin artikel 
däremot visa att så inte alltid behöver vara fallet då man inte alltid bör använda 
relationsmarknadsföringstekniker för alla produkter och kunder. (Ward & Dagger, 2007, 
s.281). Enligt Schneider (1980) i samma artikel så var marknadsföringens fokus i många år 
inne på att erhålla kunder istället för att behålla dem.(Ward & Dagger, 2007, s.281). 
Massproduktionen av varor dominerade vilket påverkade hur försäljare såg på sina kunder. 
Kunder ansågs då vara likadana med samma typ av behov. Inom marknadsföringsteorin insåg 
forskare att detta synsätt inte passade längre med tanke på förändringar av marknadsföringen. 
Att behålla långvariga relationer med kunderna blev ett viktigt uppdrag. Multinationella 
företag som tidigare hade använt sig av massmarknadsföring började göra omstruktureringar 
och ge mer uppmärksamhet åt de existerande kunderna.(Ahmad & Buttle, 2002, s.149-152). 

Inom relationsmarknadsföringen anser man att en stabil kundbas är en värdefull tillgång för 
ett företag. Relationernas innebörd och deras företagsvärde är inkapslat i konceptet 
kundlojalitet.(Rowley, 2005, s.574). Relationsmarknadsföring berör hur företag vårdar sina 
kundrelationer vilket skulle kunna påverka om kunderna stannar kvar i en relation. Ett av de 
viktigaste och mest kritiska stegen inom relationsmarknadsföringen är att inleda en 
kundrelation. 
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3.1.1 Att inleda en kundrelation 

 

Företag får ofta bestämma sig för om när och hur man ska attrahera och behålla kunder men 
då måste kostnaden vara mindre än värdet kunden bidrar med till företaget. Många företag 
tänker ofta på att generera intäkter på kort sikt istället för att skapa kundrelationer på lång sikt. 
Detta problem kan uppstå när kunder grupperas in i en av fyra olika grupper: de kunder som 
är enkla att finna och behålla, de som är svåra att finna men lättare att behålla, de som är lätta 
att hitta men svåra att behålla och de som är svåra att hitta och behålla. En del företag väljer 
kunder som är lättast att finna vilket inte alltid är den bästa strategin. Företag bör fundera över 
var, hur och till vem de ska spendera marknadsföringsresurserna. Kunder som däremot 
avslutar en relation med ett företag kan innebära vissa effekter i form av intäktsförlust, 
företagen kan inte heller få tillbaka de kostnader de hade för att attrahera kunden från början, 
det kan även innebära sociala effekter som positiv eller negativ ryktes -spridning till andra 
kunder om företaget.(Kumar & Rajan, 2009, s.28,29,31,32,33.) För att undvika dessa effekter 
och för att kunna skapa en bestående kundrelation kan man försöka att förbättra relationen 
mellan kunden och företaget genom att använda sig av customer relationship marketing.  

3.1.2 CRM (Customer relationship marketing) 

 

CRM identifieras som använda värden och strategier från relationsmarknadsföringen i 
praktiken med specifik fokus på kund- leverantörsrelationen. Relationsmarknadsföring och 
CRM fokuserar på relationer, nätverk, och interaktioner.(Gummesson, 2002,s.587,588). CRM 
kan innefatta infrastrukturen som kan bidra till att förbättra kundvärdet och genom att 
använda korrekta medel för att motivera värdefulla kunder att vara lojala och göra återköp. 
(Dyché, 2002, s.4). Framgångsrik CRM kräver all nödvändig kommunikation, koordination 
och samarbete mellan försäljare och kunder. Detta anser Turban et al.,(2004) i Maguire, Koh 
och Huangs artikel.(Maguire, Koh, Huang, 2007, s.568,569). I samma artikel menar Stein och 
Bowen(2003) att många företag vill utveckla relationer med sina kunder. En del firmor känner 
till att förbättrad service kan leda till ökad kundnöjdhet vilket kan leda till en konkurrens 
differentiering på marknadsplatsen.(Maguire et al., 2007, s.568,569). En del företag använder 
sig även av kundnöjdhetsprogram för att genomföra en process där företagen lyssnar på 
kunderna med målet att få en ökad marknadsandel genom en långsiktig tillväxt i form utav en 
lojal kundbas.(Stein & Bowen, 2003, s.23). 
 
CRM kan användas av företag för att skapa bestående kundrelationer. Gemensamt för alla 
dessa teorier som berör kundrelationer är att kunden är i fokus. Om relationen sköts på rätt 
sätt kan en bestående kundrelation uppstå. Att behålla kundrelationer börjar anses som en 
viktigt fråga inom företag där det är låg tillväxt på nya kunder vilket på beror på i vilken 
bransch företaget verkar. Det kostar då mindre att bevara de kunder man redan har istället för 
att försöka hitta nya kunder. I genomförandet av olika strategier för att bibehålla kunder bör 
man då tänka på sammanhanget där företaget verkar.(Ahmad & Buttle, 2002, s.149-152).  
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3.2 Inre och yttre faktorer som kan påverka kundrelationer 

3.2.1 Relationsstyrka 

 

Relationsstyrka är en konstruktion gjord för att beskriva faktorerna i kundrelationer. Detta 
begrepp kommer ifrån Shi, Shi, Wangs (2009) artikel. De definierar relationsstyrka som i hur 
stor skala samarbetspartners är sammanbundna i en relation och relationens förmåga att stå 
emot yttre och inre påfrestningar. Konstruktionen av begreppet relationsstyrka är relativt ny. I 
relationsstyrkan finns det en tredimensionell mätbar modell som innefattar:  

Affective strength, (påverkande styrka)  

  

Detta begrepp kan definieras som det känslomässiga bandet som existerar mellan 
relationsparterna, det vill säga kunden och företaget. Om en kund har ett starkt känslomässigt 
band till en försäljare eller ett företag är risken mindre att kunden skulle vilja byta företag, 
detta är då ett tecken på att relationen är stark, kunden har då positiva känslor till försäljaren 
eller företaget.   

Cognitive strength: (kognitiv styrka) 

  

Detta begrepp kan definieras som de inblandade parternas tro att relationen är värd att 
bibehållas då den bidrar till ekonomiska fördelar vilket kan göra att parterna är mer måna om 
att fortsätta relationen vilket kan göra att relationen blir starkare. Det finns flera andra 
komponenter i begreppet relationsstyrka, som till exempel förbindelse och ömsesidigt 
förtroende. Relationsförbindelse kan då uttryckas som en partner som tror att en relation med 
en annan partner är så viktig att man vill anstränga sig maximalt för att behålla denna, de 
tycker då att relationen är värd att kämpa för. 

Conative strength 

 

I denna studie definieras detta som parternas påverkan att avsluta relationen om de lockas till 
detta genom olika incitament.  Om parterna är opåverkade av dessa lockelser i situationer av 
marknadsföring, eller riskfulla situationer som kan uppstå då är relationen stark. Relationens 
värde och byteskostnader kan också påverka detta eller om parterna ogillar förändringar eller 
finner det svårt att säga nej. Dessa tre styrkebegrepp kan då påverka varandra i olika 
riktningar.(Shi, Shi, Chan & Wang, 2009, s.659-662,665-668,677,678). 
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Figur 1. Relationsstyrka. En tredimensionell mätmodell av relationsstyrka.(Shi, Shi, Chan & 
Wang, 2009, s.666). 

Ward och  Dagger anser i sin artikel ”The complexity of relationship marketing for service 
customers” att där det finns en hög grad av personlig service har relationens längd en 
påverkan på relationsstyrkan. För en servicerelation med mindre personlig och mer 
transaktionsinriktad kontakt har relationens längd mindre inverkan på relationsstyrkan.(Ward 
& Dagger, 2007, s.282, 283, 285). 

Enligt en undersökning gjord av Ward & Dagger (2007) i samma artikel fann man att 
relationsstyrkan kan variera mellan serviceprodukter och individuella kunder och från 
påverkan av relationens tidslängd och frekvensen av antalet köp och dess påverkan på 
relationsstyrkan beror på vilken typ av serviceprodukt det är. Resultaten visade även att vissa 
kunder vill ha en närmare relation med serviceleverantören än andra kunder och denna aspekt 
påverkar hur stark kunden tycker att relationen är.(Ward & Dagger, 2007, s.281). Det finns få 
empiriska undersökningar som har testat de underliggande antagandena som ligger till grund 
för mycket av litteraturen inom relationsmarknadsföringen, detta kan bero på vilka 
antaganden som berörs i denna artikel så är antagandena: att relationer kan skapas med alla 
kunder i alla servicesituationer, att relationens styrka ökar under längre tid som går, ju mer 
frekvent kontakt kunderna har med serviceleverantören ju större möjlighet till att relationen 
stärks, att kundernas demografiska egenskaper kan påverka relationsstyrkan och att 
relationens styrka kommer att öka mer om relationen har större betydelse för kunden.(Ward & 
Dagger, 2007, s.282). 

Gremler et al., (2001) anser i Ward, Dagger artikel att skapa starka personliga relationer 
mellan kunderna och personalen kan bidra till positiv ryktesspridning mellan kunderna.(Ward 
& Dagger, 2007, s.282). Det är allmänt känt att starka relationer utvecklas mer under tiden 
som en relation pågår. Bass et. al., (1998;) Bove and Johnson, (2000) och att relationens 
tidslängd har en positiv effekt på relationens styrka eftersom förtroende och åtagandena ökar 
när relationen mognar. I en relation mellan en kund och ett företag är kundens attityd till 
relationen i sig viktig. Ju viktigare relationen är för kunden desto starkare relation kan skapas 
mellan kunden och företaget.(Ward & Dagger, 2007, s.281-283,285). 

Om relationen är stark mellan en kund och ett företag så kan det antas att kunden väljer att 
stanna kvar hos serviceleverantören. Därför är detta begrepp av betydelse när det kommer till 

Cognitive strength            Affective strength    

 

                                                        

                                     

                    

                           Conative strength 
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kundrelationer och hur man bibehåller dessa. För att kunna stärka en kundrelation kan det 
vara värdefullt att veta vilka faktorer som kan påverka kunderna. 

 

 

3.3 Faktorer som kan påverka om en kundrelation blir framgångsrik: 

 

Allt fler företag gör kunderna till kärnan av företagets organisation och kunderna bör därmed 
vara en del av företagens organisationskultur. De anställda bör se utbytet med en kund som en 
del av en kundrelation och inte som en transaktion. De tre faktorerna för en framgångsrik 
relation mellan kunder och företag är kundvärde, en hög nivå av kundtillfredsställelse och att 
bygga upp en struktur som håller kvar kunderna.(Schiffman & Kanuk, 2004, s.14).  

3.3.1 Kundvärde: 

 

Kundvärde definieras som värdet mellan kundernas uppskattade fördelar (ekonomiska, 
funktionella, fysiska) och resurserna (pengar, tid, ansträngning) som används för att uppnå 
dessa fördelar. Att utveckla ett förslag på kundvärde är kärnan i framgångsrik positionering. 
Förslag på vad som kan ge kundvärde skapar kundförväntningar som företag ständigt måste 
uppnå och till och med vara bättre än detta då andra företag konkurrerar om marknaden. (Ibid, 
s.14). Värde kan sägas vara tillfredsställelse, upplevd kvalitet och användbarhet. Kunderna är 
inte passiva mottagare utan de är aktiva medproducenter, användare och värde skapare. Värde 
är inte närvarande förrän ett erbjudande används och upplevs som att det tillfredsställer ett 
behov för någon.(Gummesson, 2002b, s.587). Kunderna förväntar sig något tillbaka för vad 
de ger, detta kallas då värde. Det existerar även ett samband mellan värde och bestående 
kundrelationer. Att skapa värde ska ges stor prioritet. Speciell kunskap om klienternas 
utövningsområden och behov är en bra utgångspunkt för att skapa detta vilket kan göras 
genom att utbilda personalen inom detta för att kunna skapa långvariga kundrelationer. 
(Trasorras, Weinstein & Abratt, 2009, s.625). Shets och Uslay (2007) anser i Grönroos (2009) 
artikel att marknadsföring bör ta skapandet av kundvärde som ett mål i sig själv, detta synsätt 
är inte nytt inom marknadsföringslitteraturen. Under 1990-talet ansåg Holbrook (1994) i 
samma artikel att värde konceptet är den fundamentala basen för all marknadsföringsaktivitet. 
Eggert et al.,(2006) menar också i samma artikel att erbjuda extra värde till kunderna är 
viktigt för att skapa och behålla långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.(Grönroos, 2009, 
s.352).   

Företag kan fokusera på att skapa ett starkt värde för kunderna och att behålla kunder för att 
öka lönsamheten på lång sikt. Att skapa starkare värde för kunderna och behålla dessa kunder 
är viktigt för företag i dagens konkurrenskraftiga miljö. Värdeskapande för kunderna betyder 
att företaget möter kundens kvalitets, leverans och kostnadsförväntningar, förväntningarna 
kan då skilja sig mellan olika kunder. Varje kund har unika och utvecklande behov. För att 
kunna skapa mervärde för kunderna kan det innebära att företaget måste förstå sig på 
konkurrenternas styrkor och svagheter i att göra detta. Många firmor upplever att kunder 
slutar hos dem trots att de upplever att kunderna är nöjda med servicen. Kundvärde är något 
subjektivt och är beroende av vem som beslutar om detta. Vad som ger värde för en kund kan 
en annan kund se som en ökad utgift. Värdet bestäms av kunderna, vissa anser att den 
billigaste produkten/servicen ger det bästa värdet medans andra tycker att den dyraste 
produkten/servicen ger mer värde. Värdet är då en avvägning mellan kvalitet eller fördelar 
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och kostnaden för varan. Image kan även vara viktigt som en differentiering när produkten 
eller servicen är svår att utvärdera. (Trasorras et al., 2009, s.615,625). Ett verktyg som kan 
användas för att ge kundvärde är customer value management. 

3.3.2 Customer value management (CVM)  

 

Målet med CVM är att förbättra marknadsaktiviteter och företagets intäkter genom att 
identifiera värdet hos vissa kundsegment och anpassa strategier, planer och resurser med 
hänsyn till kunderna. Det finns två kompletterande inriktningar för att mäta och utforska 
kundvärde. Den första försöker att identifiera kundens värde intryck av företagets produkt 
eller service. Den andra inriktningen är värdet som en kund för in till företaget och att 
använda denna information i utformningen av marknadsförings kampanjer. Denna typ av 
information kan även användas för att belöna lojala kunder eller för att få mindre lojala 
kunder att bli mer lojala. Produkter och service till kunderna ska ha bra kvalitet och ge nöjda 
kunder men att höja kvaliteten kan också höja förväntningarna vilket inte förändrar 
tillfredsställelsen. Tillfredsställelsen påverkas även av andra faktorer såsom pris. Om man ska 
kunna använda CVM strategiskt bör man förstå vad som är viktigt för kunderna inom dessa 
områden. CVM mäter kundnöjdhet genom att ta med pris och värde faktorer. (Evans, 2002, 
s.134, 135,138). Enligt Daniels(2000) så mäter CVM inte bara kundtillfredsställelse utan den 
mäter även tillfredsställelse relaterat till priset kunden har betalat. Detta är en uppskattning av 
det erhållna värdet. (Daniels, 2000, s.68). Det är nödvändigt för effektiv CVM att mäta 
kundernas värde intryck av tjänsten och att mäta konkurrenternas kunders värdeintryck. 
(Evans, 2002, s.134, 135,138). Detta stämmer överens med Daniels(2000) definition av CVM, 
CVM mäter inte bara värde intrycken för de egna kunderna men mäter även konkurrenternas 
kunders värde intryck.(Daniels, 2000, s.68). I denna teori berörs även kundernas intryck av 
konkurrenterna. Man kan då analysera kundtyper och kundlojalitet inom dessa segment och 
om det finns kunder som kan vara känsliga för konkurrenterna. CVM blir därmed kärnan i 
företagets organisations strategi och använder informationen om kundtillfredsställelse för att 
maximera värdet till kunderna för att få strategiska fördelar och intäkter.(Evans, 2002, s.134, 
135, 138).  

Den andra faktorn för en framgångsrik relation handlar om att skapa nöjda kunder, CVM kan 
då vara användas för att göra detta.  

3.3.3 Nöjda kunder, kundtillfredsställelse 

 

Kundtillfredsställelse är individens intryck av produkten eller servicens funktion, i relation till 
hans eller hennes förväntningar. Konceptet kundtillfredsställelse är en funktion av 
kundförväntningar. En kund vars upplevelse faller under förväntningarna kommer att bli 
missnöjd. En upplevelse som matchar förväntningarna ger kund tillfredsställelse och kunder 
vars upplevelser går över förväntningarna kommer att bli väldigt nöjda.(Schiffman & Kanuk 
,2004, s.14-15). Kundtillfredsställelse är även en utvärdering baserad på kundens totala köp 
och konsumtionsupplevelse med en produkt eller service. Ett vanligt antagande är att en nöjd 
kund stannar i en kundrelation men att en missnöjd kund inte gör detta men en del forskare 
hävdar motsatsen och menar att kundtillfredsställelse inte alltid leder till att en kund stannar 
kvar i en kundrelation. Enligt Gronhaug och Gilly (1991) så kan missnöjda kunder vara lojala 
på grund av höga byteskostnader. Därför är inte alltid kundtillfredsställelse passande när man 
ska beskriva styrkan i en kundrelation.(Shi et al., 2009, s.661). En minskning i 
kundtillfredsställelse kan då minska kundernas lojalitet. En kund som känner sig 
tillfredsställd, nöjd tror på att företaget överträffar i att förstå och bryr sig om hans/hennes 
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personliga preferenser, värden, behov och problem.(Trasorras et al., 2009, s.618). 
Kundtillfredsställelse med ett företags produkter eller tjänster är ofta sett som en nyckel till ett 
företags framgång och långsiktiga konkurrenskraft. I samband med relationsmarknadsföring 
ses kundtillfredsställelse ofta som en central faktor för att behålla kunder men de få empiriska 
undersökningarna som finns inom området tyder på att ett direkt samband mellan dessa 
konstruktioner är svaga.(Hennig-Thurau & Klee, 1997, s.737). En del företag spenderar 
miljoner för att kunna förstå och påverka kunderna, för att behålla dessa och få dem att 
spendera mer. Men för att öka kundernas lojalitet måste företag göra mer än att bara mäta 
tillfredsställelse och kundreducering. En bättre förståelse för de underliggande faktorerna som 
påverkar kundlojalitet som till exempel kundernas attityd och förändrade behov kan hjälpa 
företag till att förhindra att kunderna köper mindre och mindre och även undvika 
kundreduceringen innan den väl sker genom att ligga steget före. Genom att inte bara fokusera 
på kundreduceringen kan man istället titta på mindre förändringar i kundernas köpbeteenden 
det kan ha tio gånger större värde än att bara förhindra kundreduceringen i sig. Genom att 
undvika kundreducering kan man istället försöka få kunderna att konsumera mer. För att 
påverka kundernas köpbeteende kan företagen göra mer än att bara ta reda på om de gillar 
produkten eller servicen. Tillfredsställelse i sig berättar inte vad som gör en kund lojal. 
Minskade nivåer av tillfredsställelse berättar inte om kunderna kommer att ändra sitt 
köpbeteende variationer som uppkommer kan vara förändringar för kunderna eller hos 
konkurrenterna. Orsakerna till kundreducering skiljer sig mycket mellan olika industrier 
beroende på vad det är för produkt som erbjuds.(Coyles & Gokey, 2005, s.101, 102, 104,105). 
Att hantera små fall av missnöjdhet är nödvändigt för att skapa en organisationskultur som 
gör kunderna nöjda, att undvika och ta upp service fel är viktigt, kunder som får problemen 
lösta på ett tillfredsställande sätt är minst lika lojala och ibland även mer än kunder som inte 
har haft dessa problem. För vissa företag är det viktigt att hantera missnöjdhet och man 
investerar därför i detta.  

Genom att fokusera på kundmigration och förstå motiven som underligger lojalitet så kan 
företagen öka lojaliteten på ett meningsfullt sätt.(Coyles & Gokey, 2005,s.101, 102, 104,105). 
Heskett et al,(1994); Stein och Bowen, (2003) anser i Maguire, Koh, och Huangs artikel att 
det existerar bevis som tyder på att kundnöjdhet är viktigt för en organisations framgång och 
att nöjda kunder är relaterat till lönsamhet. I samma artikel anser Vavra (1997) att det finns 
även ett samband mellan kundtillfredsställelse och de anställdas tillfredsställelse. Enligt 
Kelsey och Bond,( 2001) så tolererar nöjda kunder högre marginaler för att de anställda ska 
kunna betalas mer, vilket höjer arbetsmoralen, minskar uppsägningar och ger mer nöjda 
kunder. Bernhardt et al., (2001) menar att om kunderna är nöjda behöver inte de anställda 
lyssna på klagomål och mår bättre av sitt jobb vilket gör att de anställda stannar kvar, detta 
kan minska kostnaden för att anställa ny personal. Enligt Bloemer et al., (2002) så minskar 
nöjda kunder företagets kostnader då de får mindre klagomål att hantera. (Maguire et.al, 
s.568,569). Enligt en tidigare undersökning av Cameran, Moizer och Pettinicchio så kan 
tillfredsställelse associeras med revisionsfirmor som är mer informativa och mindre villiga att 
ta risker. Tillfredsställelse associerades även med firmor som är internationellt starka, 
välkända och framgångsrika.(Cameran, Moizer & Pettinicchio, 2010, s.425-426). Den tredje 
faktorn för en framgångsrik relation är lojalitet. 

3.3.4 Att behålla kunder 

 

Syftet med att ständigt ge kunderna mer värde än konkurrenterna är för att kunna erhålla och 
bibehålla nöjda kunder. Denna strategi för att behålla kunder ska göra att kunderna vill stanna 
istället för att gå över till en konkurrent. Detta därför att det är dyrare att hitta nya kunder än 
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det är att behålla de nuvarande.(Schiffman & Kanuk, 2004, s.15). Fördelarna med 
kundlojalitet är till exempel: Lägre priskänslighet för kunderna. Lägre kostnader för att locka 
nya kunder och förbättrad företags vinst . Kunder kan visa lojalitet på många olika sätt.  De 
kan stanna kvar som kund hos ett företag, de kan öka frekvens av köp och antalet köp, och de 
kan påverka andra kunder.(Rowley, 2005, s.574).  

Lojala kunder bibehåller i högre utsträckning kvar relationen med ett företag, spenderar mer 
och kan rekommendera företaget till andra. Mycket av forskningen kring kundtillfredsställelse 
och kunders verkliga beteende har fokuserat på relationen mellan tillfredsställelse och 
bibehållandet av kunder. Fokuseringen på dessa faktorer beror på att behålla kunder ses som 
en viktig faktor för lönsamhet.(Keiningham, Cooil, Aksoy, Andreassen & Weiner, 2007, 
s.362, 364, 365). Lojalitet har i tidigare empiriska studier länkats samman med kundernas 
vilja att göra återköp. Kunder med sann eller stark lojalitet är minst känsliga inför 
konkurrenternas erbjudanden. (Trasorras et al., 2009, s.619). Det finns olika faktorer som kan 
påverka kundlojalitet som till exempel: Produktens betydelse, ifall man har en nära relation 
serviceleverantören, om man kan lita på produkten, försäljaren, grad av tillfredsställelse med 
produkten och servicen, tidspress med mera. Resultaten visar även att det inte är passande att 
behandla alla kunder likadant för att kunna göra dem lojala.(Kuusik, 2007, s.3, 4, 9, 10, 11). 
Att en kund är lojal är eftertraktat av många företag men lojala kunder är inte nödvändigtvis 
alltid lönsamma, relationen mellan lojalitet och lönsamhet kan ibland vara komplex.  

En del företag använder sig av CLV (customer lifetime value). Företag kan därmed besluta sig 
för vilka kunder man ska locka till sig och behålla, vilka man inte ska locka till sig och nivån 
av resurser som ska spenderas på olika kundsegment.(Kumar & Rajan, 2009, s.28-33). Det 
existerar olika beteendemönster som påverkar kundlojalitet. Dessa mönster bestäms generellt 
utav fem underliggande faktorer: hur ofta köpen görs, frekvens av interaktioner som till 
exempel servicesamtal, den emotionella eller finansiella betydelsen av ett köp, 
differentieringen mellan olika företag och hur lätt det är att byta serviceleverantör.(Coyles & 
Gokey, 2005, s.101, 102, 104, 105). Forskare har tidigare varnat om att ge för mycket vikt till 
lojalitet man bör ställa sig de kritiska frågorna är kunderna verkligen lojala eller är det andra 
krafter som påverkar? lojal till vad, ett varumärke eller en specifik produkt? (Trasorras et al., 
2009, s.629). 

Tillfredsställelse och relationens betydelse kan också påverka kundlojalitet. Relationens 
betydelse kan också påverka om man väljer att avsluta en kundrelation. Trovärdighet är ett 
annat viktigt kriterium för att skapa lojalitet, ingen vill ha en långvarig relation med någon 
man inte kan lita på. Därför är detta en viktig förutsättning när det kommer till att bibehålla 
kundrelationer. Trovärdighet är ett också kriterium för att mäta en partners värde. 
Trovärdighet kan vara viktigt i tider av osäkerhet. Om trovärdigheten minskar kan risken för 
att kunden börjar bli tveksam öka och göra så att kunden ser sig om efter nya alternativ.  

Tre aspekter kan öka betydelsen av en relation; den strategiska betydelsen hos produkten, 
höga risker involverade i samband med transaktionen eller kostnader i samband med 
uppsägning av ett kontrakt. Produkternas trovärdighet och försäljarens trovärdighet är två 
viktiga kriterier för att skapa lojalitet, image skapande är ett annat viktigt kriterium för att 
behålla kunder.(Kuusik, 2007, s.3, 4, 9, 10, 11).  

Relationen mellan en köpare och säljare slutar sällan när försäljningen är gjord. Hur denna 
relation vårdas är kritiskt för dess fortsättning. Om den inte sköts på rätt sätt kommer 
relationen att försämras. Man kan då identifiera de kunder som möjligtvis skulle kunna sluta 
som kund och nå dessa med rätt meddelanden.(Kumar & Rajan, 2009, s.28-33)  
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Enligt en kund behållningsmodell inom försäkringsservice sektorn upptäcktes ett samband 
mellan uppskattat värde, kvalitet, kundtillfredsställelse, lojalitet, byteskostnader, och 
bibehållandet av en kundrelation, andra påverkande faktorer var också märkes och 
produktpreferenser. Det existerar då olika faktorer som kan stärka banden och leda till 
långsiktiga kundrelationer dessa är: förtroende, åtagande, beroende, samarbete och 
informationsutbyte. Att skapa värde för kunderna kan också vara en viktig faktor vilket kan få 
kunderna att stanna. Att klart förstå marknaden och dess element kan innebära en 
konkurrensfördel.  En bestående kundrelation kan även mätas genom att undersöka kundernas 
lönsamhet. Enlig en tidigare studie av Reichheld och Sasser (1990) i Trasorras, Weinstein och 
Abratts (2009) artikel innebär en ökning av bibehållna kundrelationer med 5 % att 
lönsamheten skulle kunna öka med 75 % . (Trasorras et al., 2009, s.620). Därför kan det vara 
viktigt för ett företag att arbeta med att bibehålla kundrelationer. För att öka lönsamheten i ett 
företag kan man försöka påverka de olika inre och yttre faktorerna som kan ha en inverkan på 
kundrelationerna. En sådan faktor skulle kunna vara hur relationen fungerar mellan 
personalen och kunderna. 

3.3.5 Personalen och dess påverkan på kundrelationer 

 

Empiriska studier i relationsmarknadsföring visar att förtroende är förknippat med om man 
gillar försäljaren. För att få kundens förtroende bör kunden se denna som någon de gillar på 
vänskaplig basis. En försäljningsrelation kan förbättra utbytet genom att minska på risken och 
osäkerheten. För att få förtroende och tillfredsställelse kan det då vara viktigt med en öppen 
kommunikation och konstruktiv konfliktlösning.(Shi et al., 2009, s.677, 678). Enligt Cowles 
(1997), så behöver inte förtroende vara ett viktigt koncept i alla 
marknadsföringsförutsättningar. (Cowles, 1997, s.273). 

 Reichheld (1996) anser också i Ahmad & Buttles (2002) artikel att personalen är en viktig 
faktor för att bygga långsiktiga kundrelationer. Enligt Reichhelds teori finns det 3 
förutsättningar för att erhålla och behålla lojala kunder dessa är: att behålla de anställda, 
investerare och att behålla kunderna. Reichhelds förslag bygger på att lojala anställda och 
lojala investerare lättare kan klara av att få lojala kunder. Fokus är inte bara på långsiktiga 
relationer med kunderna utan även med investerare och anställda som delar samma vision om 
en långsiktig relation. Reichheld anser även att inte alla kunder föredrar långsiktiga relationer. 
Enligt Reichheld finns det flera strategier för att behålla kunder. Genom att till exempel 
belöna personalen för att de bidrar till att behålla kunder. Anställda som inte är lojala har svårt 
att göra kunderna lojala. Personal som fortsätter arbeta på samma arbetsplats kan ge flera 
ekonomiska effekter. De är mer effektiva, de är bättre på att finna och behålla de bästa 
kunderna. De behåller kunder genom att ge bättre produkter och värde, kunder kan ge dessa 
ett bra rykte till andra kunder. (Ahmad & Buttle, 2002, s.149-152). Personalen skulle då 
kunna påverka kundrelationerna i form av att det är dessa personer som kunderna möter när 
de har kontakt med företaget. 

3.3.6 Service och bibehållandet av kundrelationer 

 

Det finns ett starkt samband mellan servicen och bibehållandet av en kundrelation enligt en 
tidigare undersökning i artikeln ”Value, satisfaction, loyalty and retention in professional 
services”av Trasorras, Weinstein & Abratt, (2009). Resultatet visade att service är en viktig 
faktor för om en kund ska komma tillbaka. Att bara sälja räcker inte, kunder är mycket mer 
informerade nu och kräver service inte bara under försäljningsprocessen men även efteråt 
vilket kan vara den viktigaste servicen. Bra service ger nöjda kunder vilket också kan ge 
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goodwill. Ett annat samband hittades mellan kvalitet och bestående kundrelationer ju högre 
service kvalitet kunderna får desto högre är möjligheten att en kund stannar kvar. (Trasorras et 
al., 2009, s.622). Att behålla kunder inom servicesektorn har extra stor betydelse på grund 
utav flera orsaker. Service går inte att ta på kunderna kan inte utvärdera tjänsten innan den 
utförs. Däremot kan serviceleverantören vara en indikation på servicens kvalitet. Svårigheten 
med att inte kunna utvärdera servicen innan köpet gör att kunden måste förlita sig på 
serviceleverantörens trovärdighet och erfarenheten som kunden har med denna. (Claycomb & 
Martin, 2002, s.617). 

3.3.7 Image och bibehållandet av kundrelationer 

 

Ett samband hittades även mellan image och bestående kundrelationer. Kunderna vill erhålla 
en positiv image av serviceleverantören för att vilja göra återköp. Det är ett starkt samband 
mellan företagsimage och bibehållandet av kunder vilket innebär att företag måste sköta de 
officiella intrycken varsamt. En professionell servicefirma måste utvärdera vad de gör bäst 
och fokusera på detta för att bli mer effektiva om de fokuserar på för många områden kan 
servicen annars försämras vilket kan ge mindre kunder och en sämre image. (Trasorras et al., 
2009, s.625). Enligt en tidigare undersökning om revisionsfirmor framkom det att firmor med 
en mer effektiv image ansågs ge högre tillfredsställelse till kunderna. (Cameran et al., 2010, 
s.425-426). 

3.3.8 Pris och dess påverkan på bibehållandet av kundrelationer 

  

Pris är en av flera faktorer som många företag använder sig av för att locka kunder. Pris har en 
mindre påverkan än de andra faktorerna men det finns ändå ett samband mellan pris och 
bibehållandet av kunder. Professionella servicefirmor måste förstå hur detta samband kan 
påverka deras firma. Företag kan då beakta vad konkurrenterna inom samma område tar ut för 
pris och om det bara är priset som lockar kunden eller något annat. Pris kan även antas som en 
indikator för högre kvalitet på varan/tjänsten. De stora komponenterna service, kvalitet, 
image, pris, värde, tillfredsställelse och lojalitet som behövs för att behålla kunder kommer att 
påverka vilka företag som lyckas eller inte i den nya ekonomin. Nya variabler kommer 
därefter att behövas tillkomma för att ge nöjda serviceklienter. Det kommer att krävas nya sätt 
att tänka när det gäller kundvärde och bibehållandet av kundrelationer. (Trasorras et al., 2009, 
s.625).  

3.4 Kritiska incidenter 

 

Kritiska incidenter representerar eventuella former av förändringar i affärsrelationer. Sådana 
incidenter höjer de inblandade parternas känslighet och uppmärksamhetsnivå. Kritiska 
incidenter omfattar turbulens i en ständigt strömmande flod av interaktioner i en relation. 
Intryck av oförväntade och avvikande incidenter kan påverka hur en relation utvecklas både 
på lång och kort sikt. Kritiska incidenter kan göra så att man tydligare ser förändringar i 
relationen. Företag kan använda sig av dessa för att diagnostisera och sköta relationer. 
Kritiska incidenter består då av: ett initialt relationsstadium, något som triggar igång den 
kritiska incident processen, som slutar med en direkt eller indirekt utkomst som förändrar 
relationen. Något som kan trigga igång en förändring kan vara miljön där företaget verkar 
detta kan vara myndigheter eller konkurrenter. Det kan också vara faktorer som inte är 
relaterat till firman men som kan skapa oförutsedda situationer, problem och utmaningar, det 
kan vara lagfrågor, teknologiska innovationer och konkurrenternas beteende. Andra faktorer 
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som kan sätta igång en incident kan komma ifrån, försäljningsfirman, köparna, interaktionen, 
och nätverk. I olika organisationsnivåer finns det olika inre och yttre kontaktmönster och 
olika former av relationer. En annan fråga berör hur kritiska incidenter påverkar längden och 
styrkan hos relationen och även nyckelaspekter som förtroende, förbindelser och 
tillfredsställelse. Andra effekter kan vara viktiga att studera så som effekterna av de kritiska 
incidenterna på de anställdas produktivitet och kundlönsamhet. Konsekvenser av kritiska 
incidenter kan vara en förändring i relationen mellan parterna, de kan vara dramatiska, 
betydligt stärka eller bryta relationen. Genom att förstå kritiska incidenter kan man lära sig 
mycket om förändring och dynamik i relationer som relationens inledning och utveckling och 
hur en relation avslutas. Inom kundrelationer kan analysen av kritiska incidenter vara 
användbar för att förstå varför relationer avslutas.(Holmlund & Strandvik, 1999, s.1, 16-18, 
20, 21, 25-27, 29, 30.) 

Faktorer som kan sätta igång den kritiska incidentprocessen:  

Miljöfaktorer som till exempel lagändringar, konkurrenter 

 

 

Företaget 

 

 

En förändring av kundrelationen 

 

Figur 2, Kritiska incidenter.  (Holmlund & Strandvik, 1999, s.20-21). 

En kritisk incident skulle kunna vara en lagändring därför passar denna teori in i 
undersökningsområdet som berör kundrelationer och hur man arbetar med inre och yttre 
faktorer, påfrestningar. Orsaken till att detta avsnitt är med i teorin beror på att kritiska 
incidenter kan ha större eller mindre effekter på kundrelationer. Om det skulle ske en kritisk 
incident så skulle detta kunna påverka företaget och hur de arbetar med kundrelationerna. Ett 
sätt för att påverka kundrelationerna och mildra effekten av kritiska incidenter skulle kunna 
vara att arbeta med klagomålshantering. 

3.5 Klagomålshantering 

 
Enligt en undersökning av Ang & Buttle (2006), visar resultaten att företag som har en 
process för att hantera kundernas klagomål har en bättre förutsättning för att behålla kunder. 
Företagen som hanterar klagomål på ett bra sätt har då lättare för att behålla kunderna.  Enligt 
resultaten kollade 85 % av företagen efter ledtrådar eller varningar som kunde visa om 
kunderna var på väg att byta leverantör och 19 % använde då formella modeller som till 
exempel visar kundernas benägenhet att byta leverantör för att förutse kundreduceringar. Den 
mest vanliga indikatorn för att visa om en kund är på väg att byta leverantör är klagomål. Av 
företagen som tittade efter förvarningar tyckte 79 % att kundklagomål var en viktig faktor. 79 
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% av företagen hade en dokumenterad klagomålshanteringsprocess av vilka 74 % trodde att 
den var effektiv.  
Enligt undersökningen visade det sig att endast 39 % av företagen hade en formell 
kundbehållningsplan vilket indikerar att företag inte ger bibehållandet av relationer tillräckligt 
med uppmärksamhet som de borde. Givet dess vida ekonomiska effekt för ett företags 
prestationer. De fann även att företagens utövningar av planering, budgetering och 
uträkningar för bibehållandet av kunder är inte associerat med en utmärkt prestation av att 
bibehålla kunder. Effektiv hantering av kundklagomål kan generera två fördelar: 
Först när en kund klagar får företagen en chans till att rätta tillkundens problem och att 
behålla kunden på längre sikt. För det andra så gör en väldesignad 
klagomålshanteringsprocess så att ledningen kan insamla och analysera klagomål över tiden, 
identifiera systematiska och upprepande problem och ordna till de underliggande orsakerna 
oavsett om de är orsakade av produkten, personer, processen eller av någonting annat. (Ang & 
Buttle, 2006, s.83,87,90). Rätt klagomålshantering skulle kunna bidra till bättre 
kundrelationer, om en kund behandlas felaktigt vid klagomål skulle det kunna bidra till att 
skapa missnöje vilket kan leda till att kunderna byter företag. 
 
 Ett område som har vissa likheter med klagomålshantering är customer relationship 
marketing. Företag inom CRM fokuserar då på att förbättra sina relationer med kunderna 
vilket företagen kan göra då man undviker att göra kunden missnöjd genom att ta till sig deras 
synpunkter istället för att nonchalera dessa och göra kunden missnöjd, klagomålshantering 
kan då vara ett av flera sätt för att vårda kundrelationer. 

3.6 Sammanfattning av teorin.  

 

Det finns flera olika teorier rörande bibehållandet av kundrelationer och de faktorer som kan 
påverka kunderna till att bli nöjda och stanna kvar. Detta kan göras genom att använda sig av 
relationsmarknadsföring, Customer relationship marketing, genom att skapa kundvärde med 
hjälp av customer value management, eller via klagomålshantering. Genom att fokusera på 
viktiga faktorer som kan påverka en kundrelation som kvalitet, service, personalens inverkan, 
pris eller genom att försöka stärka en kundrelation och det som påverkar detta. Kritiska 
incidenter som sker kan också påverka kundrelationer på lång och kort sikt och om en kund 
stannar kvar. 

 



30 

 

 

 

 

4.0 Empirikapitel 

Intervjuer med revisionsföretagen 

 

I detta kapitel redovisas resultaten från de olika empirisvaren som framkom under de fem 

olika intervjuerna med respondenterna på de olika revisionsföretagen och hur de arbetar med 

att bibehålla kundrelationer och vilka inre och yttre faktorer som påverkar deras 

kundrelationer. Intervjuerna är separerade för sig för att lättare kunna få en överblick över 

vart och ett av företagen. Istället finns det en sammanfattning i slutet av empirin av alla 

företagens intervjusvar.  

4.1 KPMG  

Bakgrundsfakta 

 

Revisionsföretaget KPMG i Umeå har nio anställda. Här arbetar Urban Karlsson som är 
godkänd revisor sedan 2001. Han har tidigare arbetat som redovisningskonsult. Företaget har 
tre kundkategorier: fåmansbolag, offentlig verksamhet och dess intresseorganisationer och 
större företag både i och utanför Sverige.  

Företagets arbetsområden innefattar revision, konsultdelar, rådgivning, ekonomiservice riktad 
mot mindre företag, redovisning, deklaration och skatter. När det gäller mätning av 
kundtillfredsställelse existerar detta inom organisationen.  

En fungerande kundrelation 

 

Enligt Urban Karlsson så kan det som krävs för en fungerande kundrelation rymma många 
aspekter. Ett engagemang från båda parterna, det är även viktigt att revisorn är tillgänglig i 
tillräcklig utsträckning, att kunden får svar i rimlig tid och att revisorn har rätt kunskaper för 
den kunden så att de klarar av att ge den service, rådgivning som kunden är i behov av. Det 
underlättar då om kunden finns lokalt. Det är då enklare att ha en bra kundrelation om man 
kan träffas fysiskt och inte bara via brevkontakt. När man bygger upp en kundrelation är det 
viktigt att det existerar ett engagemang, förtroende och att det finns tillit. 

Att bibehålla kundrelationer 
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För att behålla kunder arbetar man med att göra ett effektivt jobb, att svara på frågor i tid, de 
försöker att tänka på att hålla engagemang så att kunden känner sig sedd, att revisorn visar 
intresse för kundens vardag och det kunden jobbar med, håller sig uppdaterade om 
information, nyheter, regeländringar så att kunden får vetskap om regeländringar i rimlig tid. 
När det kommer till den personliga kontakten mellan kunden och utövaren av tjänsten så kan 
det vara viktigt att upprätthålla en integritet och oberoende i en kundrelation, enligt Urban 
Karlsson är det sällan som man har en kund som man jobbar mycket med. Däremot är det 
ändå lätt hänt att ju längre tid man har en kund att man utvecklar en form av kompisrelation 
med kunden. KPMG har ingen form av belöningssystem för lojala kunder men Urban 
Karlsson menar att lojala kunder kan prioriteras framför andra kunder.  

Servicekvalitén 

 

När det gäller servicekvalitén på tjänsten så är denna viktig i en kundrelation, om det finns 
brister i denna så upptäcker kunden det ganska snart till exempel vid för sen rådgivning. Dålig 
kvalitet kan försämra en kundrelation, kvalitén kan då återspeglas i hur kundrelationen 
fungerar. När det gäller problem som kan uppstå i en kundrelation kan dessa vara problem 
kring kostnadsbilden eller servicen. Man måste då träffas och diskutera problemet för att ge 
sin egen bild av det hela.  

Relationsstyrka 

 

En relation kan stärkas genom att man upprätthåller god service, snabbt kan lämna svar när 
frågeställningar dyker upp, att revisorn kan vara proaktiv och kommer med nya förslag som 
kunden inte hade tänkt på, att komma med förbättringsåtgärder och att ligga i framkant och få 
kunden att uppleva det. 

Varumärket 

 

 KPMG har olika profiler beroende på var i Sverige det finns. I Stockholm riktar man sig mer 
mot större företag och på landsorten existerar fler ägarledda företag. Varumärket är viktigt 
och kan göra så att en kundrelation stärks och att kunden känner större tilltro till företaget, det 
måste finnas ett helhetsintryck som överensstämmer med kundens förväntningar. Om kunden 
skulle avsluta en relation på grund av brister från revisionsföretaget så kan det skada 
varumärket när kunden träffar andra kunder och företag.  

Förtroende 

 

Urban Karlsson anser att förtroende är detta viktigt i den här branschen, kunden ska kunna 
känna tillit kunden anförtror då inte vissa saker om den inte har förtroende. Det kan vara 
viktigt att revisorn kan leverera svar i rätt tid, enligt Urban Karlsson kan förtroende göra det 
enklare att ta upp existerande problem.  

Avslutandet av en kundrelation 

 

Det som kan få ett revisionsföretag att avsluta en kundrelation kan vara att det inte fungerar i 
någon form, att revisionsföretaget inte får in material i tid eller att materialet inte är komplett, 
det kan också vara en prisfråga då kunden vill pressa priserna till en nivå som inte är rimligt, 
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att företaget inte har förtroende för kunden att kunden inte lämnar svar fullt ut, att 
revisionsföretaget inte får rätt information från kunden alla gånger, att kunden inte presterar i 
tid, bristfälligt material och en massa frågetecken. Konsekvenser av att avsluta en 
kundrelation kan vara att man är oense, det kan bli diskussioner, missnöje. Om det är en bra 
kund så kan det ekonomiskt vara en nackdel. När ett revisionsföretag ska avsluta en 
kundrelation skriver och påtalar man att relationen inte fungerar. När det gäller svårigheter 
med att avsluta en kundrelation så kan det kännas besvärande att avsluta en kundrelation, det 
kan även bli svårt för kunden att hitta en ersättare, andra revisorer kan också bli mer försiktiga 
på grund av detta. Det kan då bli som en startsträcka på nytt då den nya revisorn ska lära sig 
hur företaget fungerar, vilket kan göra det svårt att hitta en ny kontakt, eftersom en revisor 
brukar kunna lära sig en del om kunden om den har varit kund hos företaget under flera års 
tid. Urban Karlsson förklarar att huvudregeln inom denna bransch är att välja en revisor på 4 
år vilket är en riktlinje men inget krav. När det gäller konkurrenternas inverkan på 
kundrelationer så måste KPMG prestera så gott de kan jämfört med andra aktörer, det sätter 
krav på revisorerna att göra ett så bra jobb de kan för att behålla kunden, det gäller att se 
kunden och att visa engagemang så att kunden känner sig uppmärksammad. 

Lagändringen 

 

Urban Karlsson anser att lagändringen kan skapa en större frihet när det gäller dess påverkan 
på kundrelationerna, att de kan göra andra saker som att de då intar en redovisningskonsult 
roll istället för en revisionsroll. I fall lagändringen går igenom kan KPMG genomföra en del 
ändringar som att förbättra ekonomiska servicefunktioner, ekonomitjänster, redovisning, 
skatter, lönehantering, analys. Företaget kan då förstärka andra delar istället för ren revision. 
En del företag kan då vilja ha kvar revisionen men detta är svårt att bedöma i dagsläget.     
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4.2 PricewaterhouseCoopers 

Bakgrundsfakta 

 

På PricewaterhouseCoopers i Umeå finns det 54 anställda. Företaget har 130 olika kontor runt 
om i Sverige. Där arbetar Marina Norberg som kontorschef och även som godkänd revisor. 
Företaget har alla typer av kunder inom alla typer av branscher, i olika storlekar och 
bolagsformer. Företaget har kunder som verkar inom bensinbranschen och 
bostadsrättsföreningar men även inom andra områden.  

PricewaterhouseCoopers är ett redovisnings- och revisionsföretag som arbetar med löpande 
redovisning, bokföring, deklarationer, affärsrådgivning, skattefrågor, arbete åt kommuner och 
landsting och affärsutveckling. 30 personer jobbar med löpande redovisning, 15 personer 
jobbar med revision då de går igenom årsredovisningen och granskar så att denna ger en 
rättvisande bild, 1 anställd jobbar med skattefrågor, skattekonsultationer, 5 personer jobbar 
mot kommuner och landsting även kallat landstingsrevision som är en speciell form av 
revision. Enligt Marina Norberg arbetar man på kontoret men man är även ute mycket hos 
kunderna. 

En fungerande kundrelation  

 

Det som krävs för en fungerande kundrelation är att man kan kommunicera med varandra, 
förtroende för varandra, öppenhet. Kunden vill att revisorn bryr sig, är engagerad och är 
tillgänglig. När man bygger upp en kundrelation så är det viktigt att man träffas, ringer till 
varandra och pratar. Revisorn ska lära sig kundens verksamhet så att de kan diskutera på ett 
förtroendegivande sätt. 

Att bibehålla kundrelationer 

 

När företaget arbetar med att bibehålla kundrelationer anser Marina Norberg att relationer är 
grunden till hur man behåller kunder. Det är viktigt att man är aktiv, att man försöker vårda 
kunderna, är engagerad i kunden, att man erbjuder förbättringsmöjligheter, seminarier och 
aktiviteter för kunderna, att försöka gynna kunderna. Mycket beror på relationen och 
kommunikationen, kommunikationen har extra stor betydelse vilket Marina Norberg 
poängterar vid ett flertal tillfällen. Företaget brukar mäta kundens tillfredsställelse med 
tjänsten en gång per år.  

När det gäller den personliga kontakten bygger den också på kommunikationen, förtroende är 
också en viktig faktor och att kunden känner att revisorn bryr sig och lyssnar, ger förslag på 
förbättringar, att kunden känner att det är okej att ringa. PricewaterhouseCoopers har inget 
belöningssystem för lojala kunder.  

 

Servicekvalitén 

 

När det gäller servicekvaliténs inverkan på kundrelationer har denna en jättestor inverkan. Får 
kunden inte den service den förväntar sig så är den en missnöjd kund. Det är då av betydelse 
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att vara tydlig om vad som ingår i uppdraget. Dålig kvalitet ger missnöjda kunder, det är 
viktigt att man uppfyller kundernas förväntningar.  

Relationsstyrka 

 

När det gäller relationens styrka så bygger allting på förtroende det är också viktigt med 
ömsesidig kommunikation, att leverera något som inte kunden har förväntat sig att ge ett 
mervärde av tjänsten de köper vilket är ett sätt att förbättra relationen. Att ringa, besöka, 
bygga upp förtroende och förstärka relationen. 

Varumärket 

 

Företagets varumärke kan påverka kundrelationerna, kunderna väljer då ett företag med ett 
starkt varumärke om de förstår att det gynnar dom som kund, detta kan ge fördelar i 
förhandlingar med banker då banken kan känna en viss trygghet om företaget har använt sig 
av en revisor och känner då en större trygghet till att låna ut pengar och att varumärket 
associeras med trygghet och kvalitet i leveranser och riktighet som marknaden känner till.  

Avslutandet av en kundrelation 

 

 Det finns omkostnader för kunden om den skulle vilja byta revisionsföretag, den nye revisorn 
ska lära sig företaget och dess behov. Vid en redan etablerad kontakt kan revisorn göra bättre 
urval, fokusera på rätt saker, revisionen blir billigare och effektivare vid en redan etablerad 
kontakt. En ny revisor måste få kunskap om organisationen, ska lära känna företaget, interna 
rutiner och kontroller som finns och revisorn ska inhämta information om företaget vilket tar 
tid och tid är pengar. Det är vanligt att kunderna begär offerter innan och kunderna är ofta 
prismedvetna.  

När det gäller olika problem som kan uppstå i en kundrelation så bör man prata med kunden 
om vad den upplever som ett problem, ge förslag på förbättringar, försöka lösa problemet. Det 
kan också vara ett problem som kunden upplever men inte företaget. 

Det som kan få ett revisionsföretag att avsluta en kundrelation kan vara om kunden inte 
uppfyller vad den ska leverera, kunder som alltid är sena och kommer i sista minuten vilket 
gör att de anställda på revisionsföretaget får jobba över, om kunden inte betalar, att de klagar 
på priset, missköter sig vid upprepade tillfällen har en viss oordning, revisionsföretagen är 
skyldiga att säga upp en kundrelation vid misstanke om brott. De kunder som företaget 
avslutar en relation med har ofta inslag av flera av de olika komponenterna.  

Konsekvenserna av att avsluta en kundrelation kan vara att det börjar pratas och att felaktiga 
rykten sprids om kunden är missnöjd, revisionsföretaget kan då ta reda på varför kunden vill 
sluta hos dem för att kunna göra förbättringar genom att ha ett avslutande samtal med kunden. 
Ekonomiskt behöver det inte ha så stora konsekvenser, det skulle vara om kunden har 
fordringar att betala. Det kan också innebära positiva konsekvenser att avsluta en kundrelation 
då det påverkar personalen negativt om en kundrelation inte fungerar. Det kan även påverka 
personalen om en bra kund slutar. Man får då hantera detta internt och se till så att personalen 
inte mår dåligt på grund utav detta.  

När det gäller att avsluta en kundrelation skriver man vanligtvis ett brev till kunden, 
revisionsföretaget ska också höra av sig till bolagsverket om detta. Svårigheter med att avsluta 
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en kundrelation kan vara att synpunkter som kan vara jobbiga för kunden tas upp, det kan vara 
jobbigt att höra att man inte har skött sig, man måste då skilja på sak och person. Det är av 
betydelse att förstå de underliggande orsakerna. Konkurrenterna kan också ha en stor inverkan 
på kundrelationerna i och med att konkurrenterna försöker ta över de andra företagens kunder, 
det är en stor konkurrens om kunderna, företaget kan då värna om kunden, se till så att kunden 
är nöjd och vara aktiv. 

Lagändringen 

 

Lagändringen kommer att ha olika betydelse för olika kunder. Ett antal kunder kan komma att 
sluta hos företaget. Vid till exempel en mindre verksamhet så har man i vissa fall inget behov 
av revision. Företaget kan då ta hjälp med andra frågor istället för revision genom att försöka 
hjälpa kunden med andra saker istället. För många företag kan det ge ett stort värde av att ha 
revision, vilket kan göra att de vill fortsätta att anlita revisionsföretaget. Det kan då bli 
roligare för revisorn att jobba med en efterfrågad och inte lagstyrd produkt och leda till en 
ännu bättre kundrelation, det är då positivt för båda parterna. Företaget kommer inte att 
genomföra förändringar om lagändringen går igenom på PricewaterhouseCoopers i Umeå, 
men det beror även på hur kontoren ser ut. De kommer att tappa uppdrag och det kan leda till 
mindre jobb, men det är en omställning som de har jobbat med i flera år. Medarbetarna kan 
vid en lagändring ges möjlighet att utveckla, specialisera sig och byta bana. Detta kan bidra 
till att 20-30 % av revisionsvolymen kan försvinna och 2-3 arbeten. Det är ett stort och brett 
företag vilket gör att Marina Norberg tror att de kommer att klara sig ändå. På företaget jobbar 
man mycket med kundrelationer så att kunderna vet konsekvenserna av lagändringen och de 
informerar kunderna om den kommande avvecklingen. Vid en försäljning av företaget kan 
detta även ge fördelar om företaget har anlitat ett revisionsföretag genom att man kan få bättre 
betalt vid försäljningen då köparna känner en större trygghet om det säljande företaget har 
anlitat ett revisionsföretag. En konsekvens av att inte anlita ett revisionsföretag kan vara en 
hårdare granskning från Skatteverket vid deklarationen vilket kan ta tid och resurser för 
företagaren vid egen revision. Det kan föra med sig många konsekvenser som de informerar 
kunderna om. Marina Norberg menar att de inte kommer att försöka övertala kunderna till att 
fortsätta men att det är viktigt att fördelarna och nackdelarna påtalas för kunderna och att 
företaget visar vilka övriga tjänster som de har att erbjuda.       
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4.3 Deloitte   

Bakgrundsfakta 

 

Revisionsföretaget Deloitte har lokalt 25 anställda i Umeå. Anders Rinzén arbetar på Deloitte 
som kontorschef i Umeå, auktoriserad revisor och regionchef i Norrbotten och Västerbotten.  

Företagets kunder finns inom alla typer av branscher från enmansföretag till börsnoterade 
företag. Arbetsområden inom företaget i Umeå är redovisning, revision och skatt. På de större 
kontoren arbetar man med till exempel organisationsförändringar, omstrukturering, 
företagsförsäljningar och kapitalanskaffning. Företaget arbetar över flera olika områden.  

En fungerande kundrelation 

 

För en fungerande kundrelation så krävs det en dialog, kommunikation, förståelse för kundens 
verksamhet, att man har en aktiv relation, att man träffas, diskuterar och lyssnar även när man 
bygger upp en kundrelation så är det viktigt att kunna lyssna på kunden. 

Att bibehålla kundrelationer 

 

För att behålla kunder arbetar man med att göra ett så bra jobb som möjligt, att ha möten med 
kunderna så att man bygger, stärker och behåller relationerna för det är det som är viktigt. Det 
finns många som erbjuder samma typ av tjänst och man måste då försöka sticka ut med att 
uppfattas som bättre, aktivare med mera. Deloitte mäter kundernas tillfredsställelse med 
tjänsten. När det gäller de större uppdragen så är detta ett krav då måste man ha en 
kundnöjdhetsvärdering på varje uppdrag. Deloitte har inget belöningssystem för lojala kunder 
men det märks i hur man vårdar kunden genom att den får mer service, Deloitte försöker att 
ge mervärde till kunden och bygger då in det i själva relationen.  

När det gäller hur den personliga kontakten mellan kunden och utföraren av tjänsten kan 
påverka kundrelationen så kan detta vara både positivt och negativt. Relationen kan påverkas 
positivt om företaget försöker överträffa kundens förväntningar.  

Servicekvalitén 

 

Anders Rinzén anser att servicekvalitén kan ha en stor inverkan på kundrelationen, då dålig 
service kan skada relationen och en god service bygger relationen. Det kan ha stor påverkan åt 
båda hållen.  

Relationsstyrka 

 

För att stärka en kundrelation är det viktigt att lyssna, ta väl hand om kunden, öka 
förväntningar, vara proaktiv och ge god service. 

Varumärket 
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När det gäller varumärkets påverkan på kundrelationerna så anser Anders Rinzén att det är 
jätteviktigt. Deloitte är måna om varumärket, att leverera hög kvalitet, tillgänglighet, 
kompetens, att ge det högsta värdet och att ge extra av allt till kunderna. 

Förtroende 

 

Förtroende kan ha en stor betydelse för kundrelationerna det är en förtroendebransch, det 
bygger mycket på förtroende anser Anders Rinzén. Tror kunden inte på att företaget kan 
leverera det som efterfrågas så är kunden inte beredd att betala för detta.  

Avslutandet av en kundrelation 

 

För att hantera olika problem som kan dyka upp i en kundrelation så ska kunden och 
revisionsföretaget direkt försöka reda ut problemet, försöka hitta orsaken till problemet och 
rätta till detta. Företaget kan därmed behöva kompensera kunden genom att bjuda på något. 

Det som kan få företaget att avsluta en kundrelation kan vara att kunden inte sköter sina 
åtaganden, att kunden inte följer lagar och förordningar, inte betalar för sig, om det inte är en 
seriös organisation eller om det inte existerar en fungerande affärsrelation. När det gäller 
omkostnader för kunden om de skulle byta revisionsföretag så existerar detta i form av en viss 
uppstartningskostnad. 

När en kundrelation avslutas så anordnas ett möte, man har då försökt få en förändring ett 
antal gånger tidigare och man har gett kunden flera chanser. Vid avslutandet sker det då en 
skriftlig uppsägning av avtalet.  

När det gäller svårigheter med att avsluta en kundrelation så måste företaget ha en giltig eller 
relevant orsak till detta. Kunden har därefter 30 dagar på sig att välja en ny revisor annars blir 
de likvidationspliktiga. På Deloitte har de många typer av affärsrelationer vilket gör att 
konsekvenserna av att avsluta en kundrelation blir unika för varje avslutad relation. 

När det gäller konkurrenternas inverkan på kundrelationerna så försöker de påverka kunderna 
till att bryta den nuvarande relationen, konkurrenternas påverkan finns där hela tiden. Deloitte 
gör likadant och försöker att locka till sig de andra företagens kunder. 

Lagändringen 

 

När det gäller lagändringens påverkan på kundrelationerna så måste man vara mycket tydlig 
med värdet av företagets tjänster och om varför man ska ha en revisor, det kommer att vara 
mycket information kring lagändringen. Deloitte kommer då att genomföra förändringar om 
lagändringen går igenom genom att successivt anpassa sig efter den nya verkligheten, efter en 
verklighet som de tror att den kommer att se ut och en del förändringar är redan påbörjade.    
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4.4. Ernst & Young 

Bakgrundsfakta 

 

Det arbetar drygt 60 personer på Ernst & Youngs kontor i Umeå. Patric Birgersson är 
delägare i företaget och är även auktoriserad revisor. Ernst & Young har alla typer av kunder 
från noterade börsbolag till hobbybolag, ekonomiska föreningar, offentlig sektor, ideella 
föreningar, enmansfirmor, stommen är då entreprenörer och familjeföretag. 

Företaget har olika typer av arbetsområden som revision, rådgivningstjänster, 
redovisningstjänster, transaktioner, köp och försäljning av bolag och värderingar med mera 
och de har en skattejurist.  

Det som krävs för en fungerande kundrelation är engagemang, ömsesidigt förtroende, att ge 
kunden bra kvalitet, leveranssäkerhet och pålitlighet. 

Att bibehålla kundrelationer 

 

För att behålla kunderna är det viktigt att göra ett bra jobb så att kunderna blir nöjda och lite 
därtill. De försöker leverera vad kunderna förväntar sig och lite därtill, indexet från 
kundundersökningen kan då vara en indikation på att man har lyckats med detta. Det är ett 
arbete som måste pågå hela tiden, det går inte att slå sig till ro bara för att det är bra nu. Det 
finns flera andra viktiga faktorer dessa är engagemang, att man har rätt kompetens, att man 
förser kunderna med den kompetens de behöver. Samma faktorer är också viktiga när man 
bygger upp en kundrelation det är också viktigt att de kan visa att de är effektiva och att de 
kan hjälpa kunderna att bli effektivare. 

 Företaget brukar mäta kundernas tillfredsställelse med tjänsten. I en tidigare 
kundundersökning gjord av företaget visade det sig att 92 % av företagets kunder var nöjda 
eller mycket nöjda med deras tjänster, undersökningen gav ett bra resultat över hela Sverige 
och företaget har 70 kontor runtom i hela Sverige. Lojala kunder belönas genom att de bjuds 
in på olika arrangemang och seminarier om det kommer nyheter som påverkar 
förutsättningarna för företagande till exempel vid framtagandet av ny teknik. 

Den personliga kontakten mellan kunden och utföraren av tjänsten är A och O. Att revisorn är 
på plats den dag det är utlovat och utför tjänsten och att man levererar med bra rapport och 
uppföljning, engagemang och en löpande bra dialog, att man har ett genuint intresse för 
kunden och kundens verksamhet. Det är även viktigt med proaktivitet, kunderna ska inte 
behöva ställa alla frågor utan revisorn ska komma med svaren innan kunderna ställer 
frågorna. 

Servicekvalitén 

 

När det gäller servicekvaliténs inverkan på en kundrelation så är även denna a och o. Är 
oerhört viktigt, servicen är mycket viktigare än priset. Det är en konkurrensutsatt marknad. 
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När det gäller problem som kan uppstå i en kundrelation så är det viktigt att sätta sig in i det, 
reda ut frågeställningar, komma överens om förslag på åtgärder och att man gör uppföljning 
på åtgärderna. 

Relationsstyrka 

 

För att kunna stärka en kundrelation så ska man göra ett bra jobb, göra så att kunden känner 
trygghet, att de är nöjda helt enkelt, man måste kunna leverera helheten till kunden och man 
måste då kunna se både detaljerna och helheten. Att kunna sätta sig in i och förstå kundens 
verksamhet och att man talar samma språk, förstår man inte kunden och dess verksamhet då 
blir det svårt att prata. Att kunna förstå kundens affärsmodell och under vilka förutsättningar 
verksamheten bedrivs man har därmed rätt utgångsläge för rådgivning, revision, redovisning, 
skattetjänster med mera. 

Varumärket 

 

När det gäller företagets varumärke och dess inverkan på kundrelationer så är varumärket 
viktigt. Ett starkt varumärke ger ytterligare trygghet för kunden. Patric Birgersson anser också 
att förtroende är jätteviktigt i en kundrelation, det måste då finnas ett ömsesidigt förtroende 
annars har man ingen kundrelation.  

Avslutandet av en kundrelation 

 

När det gäller omkostnader om kunden vill byta revisionsföretag så kan det vara i form av 
mer tid och arbetsåtgång för kunden. Det är lönsammare för kunden om man har kvar samma 
revisionsföretag. Det handlar om vad man vill få ut och vad kunden får för det den betalar för. 
Den nye revisorn har inte historiken med företaget men det kan även innebära att man får in 
friskt blod i företaget.  

Det som kan få ett revisionsföretag att avsluta en kundrelation kan vara att kunden inte lever 
upp till de värderingar, krav som revisionsföretaget ställer, att de har tappat förtroende för 
kunden. En annan orsak till att en kundrelation avslutas är att kunden säljer sitt företag. 

De konsekvenser som kan uppstå vid avslutandet av en kundrelation kan vara att det skulle 
kunna ge större konsekvenser för företaget om de inte gör det.  Om kunden inte är nöjd med 
tjänsterna så får man analysera varför, vad är anledningen, är det någonting som man inte levt 
upp till som man borde ha gjort? förbättringar som kan göras, att göra uppföljning. De måste 
ständigt förbättra sig, det är en ständig utveckling. 

När företaget avslutar en kundrelation så avslutar man den inte direkt. Båda parterna brukar 
ofta känna att det inte fungerar och när revisionsföretaget har tagit upp frågan under en längre 
tid. Detta sker då om kunden inte har förbättrat sig och om kunden har fått flera chanser på sig 
att åtgärda felet. När det gäller svårigheter med att avsluta en kundrelation så kan det vara 
känsligt i vissa fall. Det är då viktigt att man är tydlig.  

När det kommer till konkurrenternas inverkan på en kundrelation så kan de vara en sporre, 
man försöker då vara steget före, konkurrens sporrar till utveckling, att se till att kunderna är 
nöjda, det gäller att fortsätta utvecklas.  
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Lagändringen 

 

Lagändringen skulle kunna påverkan kundrelationerna i form av att man kan tappa några av 
de minsta företagen men man kan då leverera fler tjänster till befintliga kunder. Vissa saker 
får revisorer idag inte göra men de kan istället leverera fler tjänster. Patric Birgersson anser att 
revisionen kan bli efterfrågestyrd. Patric Birgersson tror även att revision kan komma att bli 
dyrare i framtiden. 

De förändringar som man kommer att göra inom företaget om lagändringen går igenom kan 
vara att man måste anpassa sig efter förutsättningarna. Företaget utvecklar sig idag och 
kommer att fortsätta utveckla ekonomikonsulttjänster och andra alternativa tjänster.  Att man 
förklara nyttan med revisionen för kunderna vad man får ut av den, i slutändan kan det bli 
dyrt att inte ha revision för kunderna när det finns andra saker som kostar. Patric Birgersson 
menar att det inte är lätt för alla företagare att hålla reda på alla lagar och förordningar. Många 
gånger vill företagarna ha en revisor som ett bollplank och en samtalspartner. Patric 
Birgersson anser att kunderna vill fortsätta hos företaget om man har haft en bra kundrelation, 
om relationen inte varit bra väljer kunden ett annat alternativ.  
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4.5 Grant Thornton  

Bakgrundsfakta 

 

Antalet anställda på Grant Thornton i Umeå är 18 personer. Där arbetar det 4 revisorer, 2 
assistenter, 6 redovisningskonsulter och 6 redovisningsassistenter. Andreas Vretblom arbetar 
där som kvalificerad revisor, sitter med i ledningsgruppen och är ansvarig för revisionsfrågor 
på kontoret. Företagets kunder finns inom alla typer av branscher, exempel på kunder som 
anlitar Grant Thornton är restauranger, klädföretag, frisörer och åkerier. Företagets 
arbetsområden i Umeå är inom redovisning och revision och i Sundsvall ingår också skatt och 
i Stockholm corporate finance 

 Det som krävs för en fungerande kundrelation är enligt Andreas Vretblom lyhördhet, 
kunskap, proaktivitet och att ge mervärde till kunderna så att de känner att de får ut något av 
tjänsten. Det som är viktigt när man bygger upp en kundrelation är att man har en förståelse 
för kunden och dess verksamhet, förstår man kunden så kan man identifiera olika behov och 
det blir enklare att vara proaktiv och det är av betydelse att vara tillgänglig. 

 Att bibehålla kundrelationer 

 

För att behålla kunder så försöker de göra ett bra jobb och även här ge kunderna mervärde, de 
försöker hela tiden att hitta saker de kan förbättra och ge tips, idéer, hjälp, att finnas där och 
att vara tillgängliga. . Det är då olika beroende på vem kunden är. De brukar mäta kundernas 
tillfredsställelse med tjänsten och har årligen en kundenkät som går ut centralt. Grant 
Thornton har inget belöningssystem för lojala kunder. 

När det gäller den personliga kontakten så är det inte bra med för nära kontakt mellan kunden 
och den som utför revisionen, revisorn ska vara oberoende, i enlighet med oberoende 
reglerna, man bör då inte vara revisor åt en nära vän eftersom detta kan göra det svårt att göra 
ett professionellt jobb. Om det uppstår problem med den personliga kontakten så försöker 
man byta revisor internt. Det kan vara om man inte förstår varandra eller om samarbetet inte 
fungerar.  

Servicekvalitén 

 

Enligt Andreas Vretblom så är kunden nöjd om man har en bra servicenivå och 
servicekvalitén har en hög inverkan på kundrelationerna. Är servicekvalitén hög så har man 
oftast en bra kundrelation. Är den inte bra så byter kunden företag förr eller senare.  

Relationsstyrka 

 

För att stärka en kundrelation kan man även här försöka att ge kunden mervärde, så att kunden 
känner att den får ut något, genom att göra bra jobb, att ge valuta för arvodet, ordna olika 
event och nyheter, gör man ett bra jobb så stannar kunden kvar.  

Varumärket har en väldigt stor inverkan på kundrelationer. Vid en skandal så kan det följa 
hela företaget. Ett gott rykte ger även ett gott rykte på den lokala marknaden. Får man en 
stämpel så följer det med i vem kunden kontaktar när den vill ha en ny samarbetspartner. 
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Förtroende har också en hög inverkan när det gäller kundrelationer, finns inte detta så 
kommer inte kunden att vara kvar särskilt länge. Utbildning, kunskap och kompetens hos 
revisorn kan inge kunden förtroende men det beror även på hur revisorn är som person och 
om han/hon kan inge förtroende. 

När det gäller problem som kan uppstå så måste man prata med kunden och lösa detta, detta 
är specifikt från fall till fall, det är de kundansvariga som sköter detta, det kan även ske genom 
att byta ut medlemmar i teamet internt.  

Avslutandet av en kundrelation 

 

Det som kan få ett revisionsföretag att avsluta en kundrelation kan vara om det är ett företag 
som förknippas med risk, brott, att kunden inte betalar eller att relationen inte fungerar, att 
man inte förstår varandra. 

 Det finns inga omkostnader om kunden skulle vilja byta till ett annat revisionsföretag. Det 
skulle vara om det nya revisionsföretaget behöver material från det tidigare revisionsföretaget.  

Om avslutandet av en kundrelation sköts snyggt så kan det stärka varumärket och ryktet om 
att de är professionella. När man avslutar en kundrelation så tar man först kontakt med 
kunden och ibland direkt med bolagsverket, avslutandet av uppdraget är ofta ett ömsesidigt 
beslut.  

När det gäller svårigheter med att avsluta en kundrelation så finns det inga, det kan istället 
vara känslomässigt jobbigt men inte rent affärsmässigt. När det gäller konkurrenternas 
inverkan på kundrelationerna så handlar det ofta om priset vilket det är svårt att skydda sig 
emot. De försöker vara prismedvetna, vissa företag dumpar priserna jämfört med andra 
företag, en annan faktor är om konkurrenterna har en relation med kunden som gör att den 
väljer att byta företag. 

Lagändringen 

 

Andreas Vretblom anser inte att lagändringen kommer att ha någon påverkan på 
kundrelationerna. De måste hela tiden försöka göra ett bra jobb, att försöka ha en nöjd kund. 
Har man gjort ett bra jobb så blir kunderna kvar och vill då ha kvar sin revisor. När Andreas 
Vretblom har pratat med sina kunder så är det inte många som kommer att byta 
revisionsföretag.  

När det gäller förändringar inom företaget om lagändringen går igenom så har de gjort en del 
förändringar sedan 5-7 år tillbaka. Detta genom att de har större andel redovisning, de 
försöker även att ge revisionsnära rådgivning och att vara anträffbara och göra analyser åt 
kunderna. 
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4.6 Sammanfattning av intervjuerna: 

 

KPMG  

Antal anställda i Umeå: 9. 

Arbetsområden inom företaget: Revision, konsultdelar, rådgivning, ekonomiservice, 
redovisning, deklaration, skatter. 

Viktiga faktorer för en fungerande kundrelation: Engagemang, att revisorn har rätt kunskaper, 
att kunden och revisorn kan träffas personligt. Viktiga faktorer för att bibehålla 
kundrelationer: Att göra ett effektivt jobb, att det finns ett intresse för kundens vardag, att 
revisorn är tillgänglig. 

Påverkan av lagändringen: Verkar inte ha så stor inverkan för KPMG. Lagändringen kan 
istället skapa en viss frihet. De kan förstärka andra delar istället för ren revision. 

PricewaterhouseCoopers  

Antal anställda i Umeå: 54. 

Arbetsområden inom företaget: Löpande redovisning, bokföring, deklarationer, 
affärsrådgivning och utveckling, skattefrågor, arbete åt kommuner och landsting. 

Viktiga faktorer för en fungerande kundrelation: kommunikation, förtroende, att revisorn bryr 
sig, är engagerad och tillgänglig. Viktiga faktorer för att bibehålla kundrelationer: det är 
viktigt att revisorn är aktiv, erbjuder förbättringsmöjligheter, engagemang och att 
kommunikationen fungerar. 

Påverkan av lagändringen: Marina Norberg tror att de kommer att klara sig om lagändringen 
går igenom eftersom de är ett stort och brett företag. Det kan leda till mindre revisionsvolym 
och färre arbeten. En av fördelarna med lagändringen var att det kan leda till en bättre 
kundrelation om revisionen blir efterfrågestyrd istället.  

Deloitte 

Antal anställda i Umeå: 25 

Arbetsområden inom företaget: Redovisning, revision och skatt i Umeå. 

Viktiga faktorer för en fungerande kundrelation: en dialog, kommunikation, förståelse för 
kundens verksamhet, att man har en aktiv relation, att man träffas, diskuterar och lyssnar. 
Viktiga faktorer för att bibehålla kundrelationer: Att göra ett så bra jobb som möjligt, att man 
bygger, stärker och behåller relationerna. 
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Påverkan av lagändringen: Det verkar som att Deloitte inte verkar ha några större problem vid 
en eventuell lagändring. Deloitte kommer att anpassa sig efter verkligheten och en del 
förändringar är redan påbörjade. 

Ernst & Young  

Antal anställda i Umeå: 60 

Arbetsområden inom företaget: revision, rådgivningstjänster, redovisningstjänster, 
transaktioner, köp och försäljning av bolag, värderingar, skatt.  

Viktiga faktorer för en fungerande kundrelation: engagemang, ömsesidigt förtroende, att ge 
kunden bra kvalitet, leveranssäkerhet och pålitlighet. Viktiga faktorer för att bibehålla 
kundrelationer: att göra ett bra jobb så att kunderna blir nöjda och lite därtill, att revisorn har 
rätt kompetens, engagemang.  

Påverkan av lagändringen: Företaget kan tappa en del kunder men de kan istället erbjuda fler 
tjänster till befintliga kunder. De måste då anpassa sig efter förutsättningarna. Om kunden haft 
en bra relation med företaget vill den troligtvis fortsätta som kund. 

Grant Thornton 

Antal anställda i Umeå: 18 

Arbetsområden inom företaget: redovisning, revision i Umeå. De arbetar med skatt i 
Sundsvall och Corporate finance i Stockholm. 

Viktiga faktorer för en fungerande kundrelation: Lyhördhet, kunskap, proaktivitet och att ge 
mervärde till kunderna. Viktiga faktorer för att bibehålla kundrelationer: Att göra ett bra jobb, 
ge mervärde, att finnas där och vara tillgängliga, att hitta saker man kan förbättra, att revisorn 
har förståelse för kunden. 

Påverkan av lagändringen: För Grant Thornthon verkar lagändringen inte ha så stor påverkan 
på kundrelationerna. Andreas Vretblom anser att lagändringen inte kommer att ha någon 
påverkan på kundrelationerna. Gör revisorn ett bra jobb så blir kunderna kvar. 
Revisionsföretaget har gjort en del förändringar och de har istället en större andel redovisning. 
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5.0 Analys  

 
I detta avsnitt analyseras resultatet. Teorin jämförs då med empiriska resultatet. Jämförelser 

görs även mellan de olika intervjuerna för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan de 

olika revisionsföretagen, hur de arbetar med kundrelationer och främst med hur de arbetar 

för att bibehålla kundrelationer.    

Jämförelse mellan de olika revisionsföretagen 

5.1 Relationsstyrka och Kundvärde 

I detta avsnitt kopplas relationsstyrka och kundvärde ihop detta eftersom dessa två faktorer 
hör ihop och dessa två begrepp benämns i liknande sammanhang under flera av intervjuerna. 
Begreppet relationsstyrka definierades tidigare som i hur stor skala samarbetspartners är 
sammanbundna i en relation och relationens förmåga att stå emot inre och yttre 
påfrestningar.(Shi et al., 2009, s.665). Den första formen av styrka var den påverkande 
styrkan. 

5.1.1 Affective strength (påverkande styrka) 

  

Detta begrepp definierades tidigare i uppsatsen som det känslomässiga bandet som existerar 
mellan relationsparterna, det vill säga kunden och företaget. Om en kund har ett starkt 
känslomässigt band till en försäljare eller ett företag är risken mindre att kunden skulle vilja 
byta företag. Detta är ett tecken på att relationen är stark och att kunden har positiva känslor 
till försäljaren eller företaget.(Ibid, s.666). Denna form av styrka kan kopplas till den 
personliga kontakten mellan revisorerna och kunderna. 

Den personliga kontakten mellan kunderna och revisorerna och hur den påverkar 
kundrelationerna 

Den personliga kontakten mellan kunden och revisionsföretagen visade sig ha stor betydelse 
för de flesta av de intervjuade företagen. I den personliga kontakten var det enligt Marina 
Norberg (PWC) viktigt att revisorn brydde sig och lyssnade. Enligt Patric Birgersson (Ernst & 
Young) så var den personliga kontakten A och O, att kunden och revisorn hade en löpande bra 
dialog och att man hade ett intresse för kundens verksamhet. Enligt Urban Karlsson (KPMG) 
så var det lätt hänt att man utvecklade en form av kompisrelation med kunden men det var 
även viktigt att upprätthålla integritet och oberoende i en kundrelation. Urban Karlsson 
menade också att relationsstyrka kunde upprätthållas genom god service och att ligga i 
framkant och att komma med förbättringsåtgärder. Detta kan därför indikera att den 
personliga kontakten mellan en revisor och en kund är viktig för en kundrelation vilket även 
skulle kunna bidra till att stärka relationen och ge kundvärde. Ett annat sätt för att stärka en 
kundrelation och ge kunden värde kunde vara genom att erbjuda kunderna mervärde. 

Mervärde 

Kundvärde definierades tidigare i uppsatsen som värdet mellan kundernas uppskattade 
fördelar och resurserna som används för att uppnå dessa fördelar.(Schiffman & Kanuk, 2004, 
s.14). Att skapa värde för kunderna ansågs vara en viktig faktor som kunde få kunderna att 
stanna kvar.(Trasorras et al., 2009, s.625). Marina Norberg (PWC) ansåg att det var viktigt att 
ge mervärde av tjänsten. För att stärka relationen kunde företaget leverera något som inte 
kunden hade förväntat sig, det kunde vara att ge ett mervärde av tjänsten kunderna köpte 
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vilket var ett sätt att förbättra relationen. Detta tyckte även Andreas Vretblom (Grant 
Thornton) som menade att man kunde stärka relationen genom att försöka ge kunden 
mervärde och att ge valuta för arvodet. Anders Rinzén (Deloitte) hade ett liknande påstående 
och ansåg att det var viktigt för att kunna stärka och ha en fungerande kundrelation, andra 
faktorer som kunde stärka en kundrelation var att kunna lyssna på kunden, att ta väl hand om 
kunden, att vara proaktiv och att ge en god service. Detta stämmer överens med den tidigare 
teorin inom området. Där visade det sig att förmågan att kunna lyssna på kunderna kunde leda 
till bättre lönsamhet och lojalare kunder. (Stein & Bowen, 2003, s.23). Patric Birgersson 
(Ernst & Young) ansåg att det var av betydelse att göra ett bra jobb, att göra så att kunden 
kände trygghet, att förstå kundens verksamhet och att kunden och revisorn talade samma 
språk. Värdeskapande för kunderna betydde att företaget mötte kundens kvalitets, leverans 
och kostnadsförväntningar, förväntningarna kunde skilja sig mellan olika kunder. Varje kund 
har unika och utvecklande behov. För att kunna skapa mervärde för kunderna kunde det 
innebära att företaget behövde förstå sig på konkurrenternas styrkor och svagheter. (Trasorras, 
et al., 2009, s.616). Detta kan tolkas som att värdeskapande för kunden har en stor inverkan på 
kundrelationerna. Ett annat sätt för att stärka en relation kan ske genom engagemang. 

Engagemang 

Tre av fem av de intervjuade revisionsföretagen anser att engagemang har en inverkan på 
kundrelationerna. Enligt Urban Karlsson på KPMG så var engagemang en viktig faktor för en 
fungerande kundrelation. Detta ansåg även Patric Birgersson som arbetar på Ernst & Young 
och Marina Norberg (PWC) som menade att engagemang är viktigt. Anders Rinzén (Deloitte) 
menade också att det är av betydelse att man har en förståelse för kundernas verksamhet. 
Detta kan tolkas som att engagemang är en viktig förutsättning för att skapa värde för 
kunderna och för att ha en fungerande kundrelation som därmed kan stärkas. En annan 
relationspåverkande faktor var revisionsföretagets varumärke. 

Varumärket  

Alla företagen var överens om att varumärket har en stor inverkan på hur kundrelationerna 
fungerar. Enligt tidigare teorier så bör ett företag sköta de officiella intrycken varsamt. 
Kunderna vill erhålla en positiv image av serviceleverantören för att vilja göra 
återköp.(Trasorras et al., 2009, s.625). Detta stämmer överens med vad respondenterna ansåg. 
Urban Karlsson (KPMG) menade att varumärket är viktigt och kan göra så att en kundrelation 
stärks. Marina Norberg (PWC) ansåg också att varumärket kan påverka kundrelationerna. 
Hon menade även att kunderna väljer ett företag med ett starkt varumärke och att ett 
varumärke kunde associeras med kvalitet, leveranssäkerhet, riktighet och så vidare. Anders 
Rinzen (Deloitte) tyckte att varumärket var av betydelse. Patric Birgersson (Ernst & Young) 
ansåg också detta och han menade att ett starkt varumärke ger en ytterligare trygghet för 
kunden. Andreas Vretblom (Grant Thornton) hade en liknande åsikt och han menade att ett 
bra rykte överlag även ger ett gott rykte på den lokala marknaden. Dessa svar visar 
sammanfattningsvis att varumärket har en viktig påverkan på kundrelationerna för 
revisionsföretagen och deras kunder. 

Förtroende 

Förtroende visade sig vara en annan viktig faktor för att ha en fungerande kundrelation, denna 
faktor återkom i flera av intervjuerna. Detta anser man på både KPMG, 
PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young. Vilket även de tidigare teorierna framhäver som 
en viktig faktor i en kundrelation. Urban Karlsson ansåg (KPMG) att förtroende är viktigt i 
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den här branschen. Marina Norberg (PWC) var också av denna åsikt och menade att det är en 
viktig faktor när det gäller kundrelationer. Hon ansåg även att när det kommer till relationens 
styrka så bygger allting på förtroende. Anders Rinzén (Deloitte) ansåg att förtroende kan ha 
stor betydelse när det gäller kundrelationer, det är en förtroendebransch. Patric Birgersson 
(Ernst & Young) påpekade också att det måste finnas ett ömsesidigt förtroende annars har 
man ingen kundrelation, förtroende är jätteviktigt i en kundrelation. Andreas Vretblom (Grant 
Thornton) ansåg att finns inte förtroende så blir kunden inte kvar särskilt länge. Förtroende är 
enligt tidigare empiriska studier förknippat med om kunden gillar försäljaren. En 
försäljningsrelation kan förbättra utbytet genom att minska på risken och osäkerheten. För att 
få förtroende och tillfredsställelse så kunde det därför vara vikigt med en öppen 
kommunikation och konstruktiv konfliktlösning.(Shi et al., 2009, s.678). En av 
komponenterna i begreppet relationsstyrka var till exempel förbindelse och ömsesidigt 
förtroende. (Ibid, s.666-667). Att det existerar ett förtroende verkar därför vara en viktig 
förutsättning och en påverkande faktor inom just revisionsbranschen finns inte förtroende så 
fungerar inte kundrelationen mellan kunden och revisorn. Ett annat begrepp inom 
relationsstyrka var cognitive strength.  

5.1.2 Cognitive strength (kognitiv styrka) 

 

Detta begrepp definierades tidigare som de inblandade parternas tro att relationen är värd att 
bibehållas då den bidrar till ekonomiska fördelar. Detta kan kopplas till de olika kostnader och 
ansträngningar som kan krävas om kunden byter revisionsföretag. Enligt Anders Rinzén 
(Deloitte) kunde detta vara i form utav uppstartningskostnader för den nya revisorn, tid och 
arbetsåtgång för kunden om kunden valde att byta till ett annat företag och om det nya 
revisionsföretaget skulle behöva material kunde detta innebära en viss kostnad för kunden 
enligt Andreas Vretblom (Grant Thornton). Detta skulle kunna vara faktorer som gör att 
kunden väljer att stanna kvar hos ett företag för att slippa extra omkostnader eller extra 
arbetsbörda vilket gör att kunden väljer att behålla sin revisor. De flesta företagen menade att 
det inte fanns några större byteskostnader för kunderna om de ville byta företag det var i form 
av extra arbete för kunderna men det kunde även innefatta vissa omkostnader. 

Det tredje styrkebegreppet var conative strength. 

5.1.3 Conative strength 

 

Detta begrepp definierades tidigare som parternas påverkan att avsluta relationen om de 
lockades till detta genom olika incitament. Relationens värde och byteskostnader kunde också 
påverka detta.(Shi et al., 2009, s.667). Detta kan innefatta konkurrenternas inverkan, 
prisskillnader mellan företagen och byteskostnader. Patric Birgersson (Ernst & Young) 
menade att revisionsbranschen är en konkurrensutsatt marknad och att företaget måste vara 
steget före konkurrenterna. Enligt Marina Norberg (PWC) så kunde konkurrenterna ha en stor 
inverkan på kundrelationerna. Anders Rinzén (Deloitte) menade att konkurrenternas påverkan 
fanns där hela tiden. Den enda av de intervjuade personerna som tog upp pris som en 
påverkande faktor när det gällde konkurrenternas påverkan på kundrelationerna var Andreas 
Vretblom (Grant Thornton).  Enligt Patric Birgersson på Ernst & Young så kunde 
konkurrenterna vara en sporre och han menade att man skulle ligga steget före 
konkurrenterna, detta stämmer överens med den tidigare forskningen på området där det 
framgick att ett företag kunde undvika kundreducering genom att ligga steget före och att 
kolla på de underliggande orsakerna som påverkade kundlojalitet.(Coyles & Gokey, 2005, 
s.105). I den tidigare teorin som handlade om CVM så berördes även kundernas intryck av 
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konkurrenterna. Enligt denna teori så kunde kundtyper analyseras och kundlojalitet inom 
dessa segment och om det fanns kunder som kunde vara känsliga för konkurrenterna. CVM 
blev kärnan i företagets organisations strategi och CVM använder informationen om 
kundtillfredsställelse för att maximera värdet till kunderna för att få strategiska fördelar och 
intäkter.(Evans, 2002, s.134, 135, 138). Priset kunde enligt den tidigare teorin även vara en 
indikator för en högre kvalitet på varan/tjänsten.(Trasorras et al., 2009, s.625). Priset kunde 
även vara en faktor som kunde skapa missnöje från kunderna om de ansåg att det var för högt 
och de ville pressa priserna till en orimlig nivå. Detta kunde därmed vara en faktor som gjorde 
att en kundrelation kunde avslutas enligt Urban Karlsson (KPMG). Att ge bättre värde till 
kunderna än konkurrenterna skulle därmed kunna vara ett sätt för att göra kunderna mindre 
utsatta för konkurrenternas erbjudanden. Att hålla en tillräckligt acceptabel prisnivå verkade 
också ha en betydelse på kundrelationerna. 

5.2 Nöjda kunder, kundtillfredsställelse 

 

Kundtillfredsställelse med ett företags produkter eller tjänster är ofta sett som en nyckel till ett 
företags framgång och långsiktiga konkurrenskraft. (Hennig-Thurau & Klee, 1997, s.737). 

Anders Rinzén (Deloitte) ansåg att relationen kunde påverkas positivt i den personliga 
kontakten om revisorn försökte överträffa kundens förväntningar. Detta stämmer överens med 
den tidigare litteraturen om kundtillfredsställelse, där en upplevelse som matchade 
förväntningarna kunde ge kunden tillfredsställelse och för de kunder där upplevelserna gick 
över förväntningarna kunde ge väldigt nöjda kunder.(Schiffman & Kanuk, 2004, s.14-15). En 
kund som kände sig helt tillfredsställd, nöjd trodde på att företaget överträffade i att förstå och 
bry sig om hans/hennes personliga preferenser, värden, behov och problem.(Trasorras et.al, 
2009, s.628). Tillfredsställelse kunde även associeras med firmor som var internationellt 
starka, välkända och framgångsrika.(Cameran et al., 2010, s.425-426). Alla de intervjuade 
företagen mätte kundernas tillfredsställelse med tjänsten i större eller mindre grad. Vilket kan 
vara ett tecken på att nöjda och tillfredsställda kunder har en viktig betydelse för att kunna ha 
en fungerande kundrelation. 

För alla de intervjuade revisionsföretagen hade servicekvalitén en stor betydelse för hur 
kundrelationerna fungerade. Andreas Vretblom (Grant Thornton) menade att kunden var nöjd 
om man hade en bra servicenivå. Detta stämmer överens med Trasorras (2009) åsikt där man 
fann ett samband mellan kvalitet och bestående kundrelationer, ju högre servicekvalitet som 
gavs till kunderna desto högre var möjligheten att kunden stannade kvar.(Trasorras et al., 
2009, s.624). Marina Norberg (PWC) ansåg att får inte kunden den service den förväntade sig 
så var den en missnöjd kund och att dålig kvalitet gav missnöjda kunder, det var därför viktigt 
att uppfylla kundens förväntningar. Servicekvalitén är därför en viktig påverkande faktor som 
ska fungera bra för att kunna få nöjda kunder som vill stanna kvar. Brister i servicekvalitén 
kan därmed påverka en kundrelation negativt. 
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5.3 Att bibehålla kundrelationer 

 

Anders Rinzén (Deloitte) ansåg att revisionsföretaget bör göra ett så bra jobb som möjligt för 
att behålla kunderna. Patric Birgersson (Ernst & Young) ansåg också att det var viktigt att 
göra ett bra jobb så att kunderna blev nöjda och lite därtill.  

Totalt ansåg 4 av 5 företag att det var viktigt att göra ett bra jobb för att få kunderna att stanna 
kvar. Enligt Urban Karlsson så kunde relationer bibehållas genom att revisorn visade intresse 
för kundens vardag. Detta kan kopplas ihop med den tidigare teorin inom områden om att 
bibehålla kunder, där framkom det att förstå marknaden och dess element kunde innebära en 
konkurrensfördel.(Trasorras et al., 2009, s.620). 

Enligt Marina Norberg (PWC) så var det viktigt att revisorn var aktiv och att försöka vårda 
kunderna. Detta ansåg även Anders Rinzén (Deloitte) då han menade att ”det finns många 
som erbjuder samma tjänst man måste försöka sticka ut med att uppfattas som bättre, 
aktivare”. Engagemang och att revisorn hade rätt kompetens var andra viktiga faktorer. När 
det gäller belöningssystem för lojala kunder så skiljde det sig mellan företagen. Få av 
företagen hade belöningssystem för lojala kunder.  Endast ett av fem företag hade en viss 
form av belöningssystem för lojala kunder.  

En annan påverkande faktor var kommunikationen vilket även hade en påverkan på hur man 
bibehåller kunder. Kommunikation är också en viktig förutsättning för en fungerande 
kundrelation, vilket både Marina Norberg (PWC) och Anders Rinzén (Deloitte) ansåg.  

Detta stämmer överens med Turban et al´s (2004) förklaring av CRM perspektivet där 
framgångsrik CRM kräver all nödvändig kommunikation, koordination och samarbete mellan 
försäljare och kunder. (Maguire et al., 2007, s.568-569). För att stärka en relation var det 
också viktigt med ömsesidig kommunikation enligt Marina Norberg (PWC). Enligt Urban 
Karlsson på KPMG så var det av betydelse att man träffade sina kunder fysiskt och inte bara 
via telefon eller e-post han menade även att det var viktigt att göra ett effektivt jobb.  

Detta stämmer överens med ett av de olika antaganden som beskrevs tidigare i litteraturen 
som innebar att kundernas demografiska egenskaper kunde påverka relationsstyrkan.(Ward & 
Dagger, 2007, s.282). Patric Birgersson (Ernst & Young) menade att det var viktigt att ge 
kunden bra kvalitet, leveranssäkerhet och pålitlighet för att behålla kunder. Att revisorn gör 
ett bra jobb och är aktiv har därmed en stor betydelse för kundrelationerna . 
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5.4 Kritiska incidenter 

 

Konsekvenserna av kritiska incidenter kunde innebära en förändring i relationen, de kunde 
vara dramatiska, betydligt stärka eller bryta relationen. Kritiska incidenter kunde även ge 
förståelse för förändring och dynamik i relationer och hur relationer avslutas.(.(Holmlund & 
Strandvik, 1999, s.18, 20-21, 30). Det fanns flera faktorer som kunde sätta igång förändringar 
för företag, detta kunde vara faktorer som inte var relaterade till företaget men som kunde 
skapa problem och utmaningar, det kunde även komma ifrån miljön där företaget verkade från 
till exempel myndigheter och konkurrenter och det kunde även vara lagfrågor.  

Detta kan kopplas ihop med problem som kan uppstå i en kundrelation, lagändringen och 
orsaker till att en kundrelation avslutas. 

Hur revisionsföretagen hanterar problem som kan uppstå när det gäller kundrelationer 

Revisionsföretagen hade olika metoder för att hantera problem.  För att hantera olika problem 
hos Deloitte så försökte man hitta orsaken till problemet, reda ut det och rätta till detta och 
kompenserade kunden genom att bjuda på något.  

Enligt tidigare teorier så framkommer det att först när en kund klagar får företagen en chans 
till att rätta till kundens problem och att behålla kunden på längre sikt. För det andra så gjorde 
en väldesignad klagomålshanteringsprocess så att ledningen kunde insamla och analysera 
klagomål över tiden, identifiera systematiska och upprepande problem och ordna till de 
underliggande orsakerna oavsett om de var orsakade av produkten, personer, processen eller 
av någonting annat. (Ang & Buttle, 2006, s.83, 87, 90). Enligt Patric Birgersson (Ernst & 
Young) så var det viktigt att sätt sig in i problemet, reda ut frågeställningar, komma överens 
med förslag på åtgärder och att göra uppföljning på det. Detta visar därmed att det är viktigt 
att ta hand om problem som kan uppstå i en kundrelation. 

Orsaker till att en kundrelation avslutas 

Att behålla kunder är en viktig funktion för de flesta företagen, en kundförlust kan påverka en 
firma genom att de förlorar inkomster från de förtjänstfulla kunderna som har lämnat 
företaget. (Kumar & Rajan, 2009, s.31). Om en kundrelation avslutas kan det enligt Urban 
Karlsson (KPMG) bero på att man inte känner förtroende för kunden. Patric Birgersson (Ernst 
& Young) menade att detta kunde hända när kunden inte levde upp till de krav som 
revisionsföretaget ställde eller om de hade tappat förtroendet för kunden. Marina Norberg 
(PWC) menade att det kunde ske om kunden inte uppfyllde vad den skulle leverera och 
misskötte sig vid upprepade tillfällen. Anders Rinzén (Deloitte) ansåg att detta kunde ske om 
kunden inte skötte sina åtaganden, inte betalade för sig eller om det inte fanns en fungerande 
kundrelation. Enligt Marina Norberg (PWC) så kunde konsekvenserna av att avsluta en 
kundrelation vara att det började pratas och att felaktiga rykten spreds man kunde därför ta 
reda på varför kunden ville sluta hos företaget för att kunna göra förbättringar och hålla ett 
avslutande samtal med kunden. Detta stämmer överens med den tidigare litteraturen där det 
kan innebära sociala effekter i form av positiv eller negativ ryktesspridning till andra kunder 
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om företaget om en kund inte var nöjd.(Kumar & Rajan, 2009, s.31). Om kunden eller 
företaget missköter sig på olika sätt så kan detta leda till att en kundrelation avslutas och ännu 
en gång framkommer förtroendets betydelse i en kundrelation. 

Lagändringen och dess påverkan på kundrelationerna 

Företagen hade olika åsikter om lagändringen och dess effekter på kundrelationerna. 

Urban Karlsson (KPMG) menade att lagändringen kunde skapa en större frihet. Företagen 
kunde stärka andra delar istället för ren revision. Marina Norberg (PWC) poängterade också 
detta och menade att man kunde försöka hjälpa kunderna med andra saker istället och de 
informerade kunderna om lagändringen. Anders Rinzén (Deloitte) tyckte att man skulle vara 
tydlig med värdet av företagets tjänster och om varför man skulle ha en revisor. 

Patric Birgersson (Ernst & Young) menade att företaget kunde erbjuda fler tjänster till 
befintliga kunder. Detta framgick även i den tidigare litteraturen där företagen skulle undvika 
kundreducering och att företagen i stället skulle försöka få kunderna att konsumera 
mer.(Coyles & Gokey, 2005, s.101). Patric Birgersson ansåg också att revisorn skulle förklara 
nyttan med revisionen för kunderna och att det inte var lätt att hålla reda på alla lagar och 
förordningar för kunderna. Kunderna ville också fortsätta hos företaget om man hade haft en 
bra kundrelation enligt Andreas Vretblom (Grant Thornton) han menade även att 
lagändringen inte skulle komma att ha någon större påverkan när det gällde kundrelationer för 
Grant Thornthon, ”gör man ett bra jobb så blir kunderna kvar”. Företagen har olika antal 
anställda i Umeå men det verkar inte finnas någon större skillnad mellan antal anställda och 
lagändringens påverkan på kundrelationerna. Sammanfattningsvis verkar det som att 
lagändringen inte kommer att ha så stor inverkan på revisionsföretagens kundrelationer. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel diskuteras undersökningens viktigaste resultat och slutsatser dras om detta. De 

inre och yttre faktorerna som har framkommit i undersökningen diskuteras och vad som är 

viktigt för att bibehålla kundrelationer. 

Uppsatsens frågeställning var: Hur arbetar revisionsföretag med att behålla kunder?  

Undersökningens syfte: Syftet med denna studie var att undersöka och identifiera vilka inre 
och yttre faktorer som är viktiga ur ett företagsperspektiv för att ha en fungerande 
kundrelation och för att bibehålla kundrelationer. Studien syftade också till att ta reda på hur 
revisionsföretag hanterar de olika faktorerna såsom lagändringar och hur de påverkar 
kundrelationerna.  

Att bibehålla kundrelationer. Det visade sig att det finns flera inre och yttre faktorer som kan 
påverka hur kundrelationerna fungerar för revisionsföretagen.  

6.1 Inre faktorer: 

De intervjuade revisionsföretagen arbetar med kundrelationer på olika sätt. Den första inre 
påverkande faktorn var förtroende. En viktig förmåga är därför att kunna inge kunden ett 
förtroende eftersom en av de viktigaste faktorerna för en fungerande kundrelation inom denna 
bransch visade sig vara förtroende, vilket var ett återkommande svar hos de flesta företagen. 
Det är därför av betydelse att kunden och serviceleverantören kan lita på varandra. Ett skede 
där förtroende kan vara av betydelse är i den personliga kontakten mellan revisorn och 
kunderna. I samband med den personliga kontakten mellan kunden och revisorn så framkom 
en annan viktig faktor som har betydelse för en kundrelation vilket är att kommunikationen 
fungerar som den ska. 

En faktor som påverkar den personliga kontakten skulle kunna vara att revisorn ska vara 
oberoende vilket kan göra att kontakten inte kan komma att bli alltför nära. 
Revisionsföretagen arbetar även med att erbjuda rätt servicekvalité till kunderna. 
Servicekvalitén visade sig vara en annan viktig påverkande inre faktor för att bibehålla 
kundrelationer enligt alla de intervjuade företagen. Fungerar inte servicekvalitén så blir 
kunderna missnöjda vilket även skulle kunna påverka företagets varumärke när kunden pratar 
med andra kunder. Ett revisionsföretag bör även ha intresse för sina kunder detta eftersom att 
en annan återkommande påverkande faktor i intervjuerna var att det finns engagemang för 
kunden och kundens verksamhet vilket var ett krav för att kunna genomföra revision detta hör 
ihop med att revisorn måste ha koll på företaget och dess förutsättningar. Känner kunden att 
revisorn bryr sig och är engagerad så kan detta skapa nöjdare kunder som känner sig 
uppskattade av företaget. Något som kan få kunden att känna sig uppskattad och som är andra 
betydande faktorer i en kundrelation är att skapa mervärde för kunderna och att revisorn är 
aktiv. Eftersom få av företagen hade belöningssystem för lojala kunder kan detta vara ett 
tecken på att sådana åtgärder inte behövs utan att kunderna är nöjda med sitt val av 
revisionsföretag ändå. Detta skulle kunna vara ett tecken på att kunderna är nöjda med 
servicekvalitén som revisionsföretagen ger sina kunder eller att det finns andra påverkande 
faktorer som överväger faktorer som fungerar mindre bra. 
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6.2 Yttre faktorer: 

En yttre påverkande faktor som framkom under intervjuerna var lagändringen. Enligt flera av 
företagen så skulle en lagändring kunna innebära en del förändringar och påverka 
kundrelationerna men denna effekt verkar inte anses vara så stor och man har olika åtgärder 
för att hantera detta. Många av företagen sysslar med andra områden förutom revision vilket 
skulle kunna göra det lättare att klara av den yttre påverkande faktorn som en lagändring är. 
De flesta företagen verkar inte oroliga för lagändringen även om den kan bidra till färre 
kunder. Det verkar som kundrelationerna är starka mellan de flesta revisionsföretagen och 
deras kunder om man tar hänsyn till teorierna om relationsstyrka och kritiska incidenter. 

Lagändringen skulle kunna bidra till att stärka kundrelationerna för vissa företag men även 
leda till att kundrelationerna förändras i form av att kunderna utnyttjar nya tjänster istället, det 
kan till exempel vara att kunderna anlitar revisionsföretagen till mer rådgivningstjänster och 
redovisning. Det verkar inte som att det fanns några skillnader mellan de större och mindre 
företagen när det gäller kundrelationer det verkar istället skilja sig från företag till företag och 
inte beroende på hur stort företaget är.    

 Fördelen med en slopning av revisionen är minskade kostnader för småföretagare men om 
det innebär för mycket extra arbete för kunderna i form av svårigheter med lagar, förordningar 
och hårdare kontroll från myndigheterna så kan denna fördel med säkerhet minskas. Om 
kundrelationen är betydelsefull och kunderna är nöjda med revisionen så kan säkert fördelarna 
med revisionen överväga nackdelarna.  

Den andra påverkande yttre faktorn var konkurrenterna. Konkurrenterna hade därmed en viss 
påverkan på kundrelationerna enligt flera av respondenterna. En tredje yttre faktor var priset 
på produkten. Denna faktor framkom i mindre utsträckning hos respondenterna men flera 
ansåg att den hade en viss inverkan både när det gäller konkurrenternas priser och den var en 
faktor som kunde bidra till att en kundrelation avslutades. Den fjärde yttre påverkande faktorn 
som framkom i studien är varumärket. Denna faktor ansågs ha en stor innebörd enligt alla 
respondenterna. Inom revisionsföretag är detta en faktor som kan vara av betydelse när det 
kommer till kundrelationer. De inre och yttre faktorerna skulle därmed sammanfattningsvis 
kunna påverka relationens styrka, kundernas värde intryck av tjänsten, om kunderna är 
tillfredsställda, nöjda och om företagen lyckas med att behålla sina kunder. 

Avslutningsvis anser jag för att kunderna ska bli kvar om lagändringen går igenom så 
förutsetts det att de olika inre och yttre faktorerna har fungerat med bra servicekvalitet, ett 
starkt varumärke, att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan båda parterna och en 
fungerande kommunikation och ett engagemang från båda parterna och att revisorn är 
proaktiv.  

6.3 Förslag på framtida forskning 

 

Lagändringen har inte gått igenom ännu så det finns möjligheter till fler framtida 
undersökningar inom detta område. Vid ett senare tillfälle kan undersökningar genomföras för 
att se vad som har förändrats när lagändringen verkligen har gått igenom och jämföra med vad 
som förväntades hända med kundrelationerna med att bibehålla kunder och olika svårigheter 
som kan ha uppstått med att bibehålla kunder som till exempel nya inre och yttre faktorer som 
kan ha uppstått. Uppsatsen är helt och hållet från revisionsföretagens synvinkel, hade 
undersökningen genomförts ur både ett kund- och företagsperspektiv så hade resultatet 
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möjligtvis kunnat bli annorlunda. Att genomföra detta skulle då vara mer resurskrävande i 
form av att hitta rätt respondenter och ta mer tid detta eftersom revisionsföretag har en så stor 
variation i sin kundkrets. En annan form av undersökning skulle kunna göras utifrån 
kundernas synvinkel om vad som är viktiga faktorer när de väljer revisionsföretag och 
faktorer som är viktiga för att de ska vara nöjda som kunder och varför de vill stanna kvar 
som kunder. I en sådan undersökning skulle undersökaren kunna använda sig av både 
kvantitativa och kvalitativa metoder i form utav enkäter och intervjuer. 

6.4 Studiens teoretiska bidrag 

 

Denna studie bidrar med kunskap och förståelse för vilka faktorer som är viktiga när det gäller 
att bibehålla kundrelationer mellan revisionsföretag och deras kunder, vilka inre och yttre 
faktorer som är viktiga i en kundrelation mellan revisionsföretag och deras kunder. Jag är 
medveten om att det säkert finns många andra faktorer kan ha påverkan på kundrelationer 
förutom vad som kommit fram i denna uppsats. Denna studie bidrar också med kunskap om 
hur kundrelationer kan påverkas av en lagändring och hur revisionsföretagen arbetar med att 
förbereda sig inför detta. Studien berör även olika faktorer som kan få kunderna att stanna 
kvar trots en lagändring och för och nackdelar med att avsluta en relation med ett 
revisionsföretag.  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor  
 

1. Bakgrund 

 Hur många anställda har ni? 

Vilken roll har du i företaget? 

Vilka typer av kunder har ni, inom vilka branscher?  

Vad har ni för arbetsområden inom ert revisionsföretag? 

 

2. Strategiskt arbete 

2a) Kunder. 

Brukar ni mäta kundernas tillfredsställelse med tjänsten? 

2 b) Kundrelationer.  Skapa , bibehålla , avveckla. 

Vad krävs för en fungerande kundrelation? 

Hur arbetar ni för att behålla kunder? 

Vad är viktigt när man bygger upp en kundrelation? 

Hur kan den personliga kontakten mellan en kund och revisor påverka en kundrelation? 

Har ni någon form av belöningssystem för lojala kunder? 

Vilken inverkan kan servicekvalitén ha i en kundrelation? 

 Hur hanterar ni eventuella problem som kan dyka upp när det gäller kundrelationer? 

Hur kan en kundrelation stärkas? Vilka faktorer kan stärka bandet mellan en kund och ett 
företag? 

Hur kan företagets varumärke påverka kundrelationerna? 

Vad kan förtroende ha för betydelse i en kundrelation? 

 Vad kan få ett revisionsföretag att avsluta en kundrelation? 

Finns det några omkostnader för kunderna om de skulle byta revisionsföretag?  



ii 

 

Vilka konsekvenser kan avslutandet av en kundrelation ha för ert företag? 

Hur avslutar ett revisionsföretag en kundrelation som inte fungerar?  

Finns det några svårigheter med att avsluta en kundrelation för företaget eller kunderna? 

Vilken inverkan kan konkurrenter ha på en kundrelation? Hur kan man undvika detta? 

3 Lagändringen. 

Vad skulle lagändringen om slopandet av revisionsplikten ha för inverkan, påverkan på era 
kundrelationer? 

 Kommer ni att genomföra förändringar om lagändringen går igenom och i så fall varför?
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