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I 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur mindre revisionsbyråer använder sig 

av konkurrensstrategier och varför. Resultatet i denna studie ska kunna användas som 

underlag av ägare och ledare i revisionsbyråer för kommande val av konkurrensstrategier. 

Studien undersöker hur de mindre revisionsbyråerna ser på den förändrade revisionsplikten, 

det vill säga delsyftet blir att undersöka hur de anser att konkurrensen på revisionsmarknaden 

kommer påverkas.  

 

I vår studie har vi valt en hermeneutisk kunskapssyn då vi ämnar försöka tolka hur de mindre 

revisionsbyråerna konkurrerar och förstå det utifrån deras perspektiv. Vårt angreppssätt är en 

kombination av induktivt och deduktivt, först läsa in oss på ämnet för att sedan kunna samla 

in relevant information i empiri och utifrån det dra trovärdiga slutsatser och försöka 

begreppsutveckla. Vi har utfört en explorativ studie med fallstudier, vilket innebär att vi 

undersöker ett område som är relativt outforskat och intervjuar ledare av mindre 

revisionsbyråer i deras verkliga miljö. Vi har utgått ifrån den kvalitativa metoden med semi- 

strukturerade intervjuer som vårt verktyg för insamling av empiriskt material. 

 

Den teoretiska referensramen inleds med en kortare beskrivning om konkurrens, 

revisionsmarknaden, professionella tjänsteföretag och den kommande förändringen av 

revisionsplikt. Kapitlet behandlar de klassiska konkurrensstrategierna, pris, differentiering och 

kostnadsöverlägsenhet samt ytterligare en alternativ strategi, relationsmarknadsföring. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorierna. Det har visat sig att ett professionellt 

tjänsteföretag, vilket en revisionsbyrå är, kan använda sig av de klassiska 

konkurrensstrategierna där de mindre inte har samma förutsättningar att lyckas som de stora. 

Relationsmarknadsföring är istället något som kan vara till de mindre professionella 

tjänsteföretagens fördel då de är flexiblare och kan därför erbjuda mer kundanpassade tjänster 

vilket gynnar goda relationer och framtida intäkter.   

 

Användandet av de klassiska strategierna (pris, differentiering och kostnadsöverlägsenhet) var 

inte applicerbara på mindre revisionsbyråer. De använde sig istället av 

relationsmarknadsföring som konkurrensstrategi, dock inte alltid medvetet, då det visade sig 

att de fick de flesta nya kunder via rekommendationer och det viktigaste för dem var att ha 

goda relationer med sina kunder. Förändringen av revisionsplikten kommer öka konkurrensen 

mellan revisionsbyråerna men det är svårt att säga hur marknaden kommer förändras då 

externa intressenter, till exempel banker eller skatteverket, än inte bestämt sig för hur de ska 

reagera.  

  



   

 

II 

 

Förord 
Först och främst skulle vi vilja tacka vår handledare Margareta Paulsson som guidat och 

stöttat oss genom hela arbetets gång. Genom att kritiskt granska vårt material, bidra med 

förslag till förbättringar och ständigt få oss att kämpa har lett till att vi nu står här med ett 

slutresultat som vi är nöjda med.  

 

Ett väldigt stort tack ska även ges till de respondenter som frivilligt har valt att åsidosätta sitt 

eget arbete en stund för att svara på våra frågor och på så sätt vara den största anledningen till 

att det blev ett examensarbete av det här överhuvudtaget. Det som gör deras insats ännu mer 

speciell i våra ögon är att den tid som vi valde att gå ut och genomföra intervjuerna är en 

hektisk period för revisionsbyråerna eftersom det är deklarationstider. 

  

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer, våra respektive flickvänner och våra vänner för 

utan allt ert stöd så hade vi inte haft samma möjligheter att slutföra detta arbete. Under de 

perioder som det har varit allra tyngst för oss har ni ställt upp och sett till så att våra humör 

har legat på en nivå som gjort det möjligt för oss att ha energi nog att skriva. 
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Kapitel 1 Introduktion 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren argumentation för ämnets relevans och aktualitet inom nutida 
forskning samt för vilka problem och forskningsmöjligheter som finns inom området. En inblick i 
ämnet genom artiklar, teorier och tidigare vetenskapliga studier mynnar ut i en problemformulering 
och en förklaring av syftet med denna studie.   

1.1 Inledning 

1.1.1 Revisionsmarknaden 

Marknaden för revisionsbyråer har mer och mer utvecklat sig att byråerna, förutom att bara 

erbjuda revision, även erbjuder konsulttjänster till exempel i form av redovisningsexpertis och 

skatterådgivning. I den svenska debatten framkommer det att de stora företagen, som har de 

ekonomiska musklerna och en framstående roll på marknaden, använder sig av dessa 

möjligheter genom att utöka sina verksamheter via nyanställning. Inte enbart med nya 

ekonomer utan även systemvetare, jurister och ingenjörer för att möta kraven på expertis 

(Axelsson, 2010-11-10; Wahlin & Vikström, 2008-04-15). De mindre revisionsbolagen får 

det därmed svårare att konkurrera mot de stora byråerna då generellt sett de fyra stora har en 

bredare arsenal att hämta expertis från för att möta en variation av kunders behov.  

 

Inom revisionsvärlden är det för närvarande fyra stycken aktörer som dominerar den globala 

marknaden; Ernst & Young, KPMG, PWC och Deloitte. Överlag i Europa ligger 

marknadsandelarna på 90 procent och uppåt för dessa bolag, räknat på intäkter, för revision av 

börsnoterade bolag (Europeiska Kommissionen, 2010, s.16) och enligt en nyhetsartikel 

använder sig exempelvis alla 29 bolag på storföretagsindexet i Sverige enbart av de stora 

revisionsbyråerna (Bursell & Neurath, 2010-10-29). En tidigare studie har visat att de stora 

revisionsbyråerna kan erbjuda en högre revisionskvalité än mindre revisionsbyråer, vilka i 

regel saknar ett internationellt erkänt varumärke och särskild industriexpertis (Choi et al., 

2010, s.94). Dessa indikationer fann även Lantz och Rafter i sin magisteruppsats vid Luleå 

tekniska universitet där de intervjuade revisorerna ansåg att de större revisionsbolagen hade 

en fördel av att ha större erfarenhet och samlad expertis (Lantz & Rafter, 2010, s.35).. Det har 

visat sig att en del finansinstitut i vissa fall kräver att en revision har gjorts från någon av de 

fyra stora revisionsbyråerna (Europeiska Kommissionen, 2010, s.16).  

1.1.2 Revisionsplikten 

Den 1 november 2010 antogs proposition 2009/10:204, angående frivillig revision, vilket 

innebär att 72 procent av alla aktiebolag i Sverige fortsättningsvis inte behöver ha en 

auktoriserad revisor som granskar deras årsredovisningar (Prop. 2009/10:204, s.98). Enligt en 

nyhetsartikel i Affärsvärlden innebär denna förändring att upp emot 96 procent av alla företag 

i Sverige kommer vara undantagna från revisionsplikt (Wahlin & Vikström, 2008-04-15). 

Även om förslaget nu har antagits är det lite olika bud på vad som kommer att ske i framtiden. 

Den gamla revisionsplikten för 2010 års bokslut gäller fortfarande och vissa företag har även 

kontrakt med sina respektive revisionsbolag för ett par år framöver. Där meningarna går isär 

är huruvida de mindre företagen kommer frivilligt välja att fortsätta med revision eller inte 

trots att tvånget upphävts. 

 

Diskussionen i svensk press gör gällande att det vad de små företagen behöver hjälp med är 

bokföring och hur de ska ställa upp en bokslutsrapport. I många fall uppfattas kostnaden för 
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en revisor, som ska garantera att siffrorna är korrekta, som höga i jämförelse med fördelarna 

som det ger (Petersen, 2010-03-26; Wahlin & Vikström, 2008-04-15; Di, 2010-11-01). Några 

studier som gjorts vid Umeå Universitet på senare år har visat att många företag fortfarande 

kommer ha incitament till att använda revisionstjänster då externa finansiärer, i huvudsak 

banker, kommer att kräva reviderade årsbokslut för att godkänna lån (Persson & Berglund, 

2009, s.46-47; Andersson & Ingerström, 2008, s.61). Ur företagens perspektiv kommer 

revisionsplikten att innebära en stor kostnadsfördel för de som inte är lika beroende av externa 

finansiärer, till exempel helt ägarledda företag, då det räcker för dem att ställa upp ett 

årsbokslut. För externa finansiärer kan det innebära problem då revisionen inneburit en 

säkerhet att ett företags siffror är rätt.  

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Professionella tjänsteföretag 

Revisionsbyråerna klassas som tjänsteföretag, eller rättare sagt som professionella 

tjänsteföretag. Det som kännetecknar professionella tjänsteföretag är att deras främsta tillgång 

är kunskap vilket förmedlas av högutbildad personal till byråns kunder (Nachum, 1999, s.4) 

och de levererar specifika lösningar till kunderna vilket grundar sig på vad kunderna har för 

problem (Aharoni et al, 2000, s.16-17). Författarna anser att om de mindre professionella 

tjänsteföretagen ska kunna klara sig mot större konkurrenter måste de kunna behålla sina 

befintliga kunder genom att uppfattas som tillräckligt kompetenta att utföra tjänsterna. 

Därigenom kan ett gott rykte skapas för att sedan attrahera nya kunder. De större firmorna har 

lättare att attrahera nya kunder då de har större ekonomiska resurser jämfört med mindre 

firmor, som de till exempel kan lägga på reklam, och har därför inte samma press på sig att 

behålla sina klienter (Aharoni et al., 2000, s.132).  

 

Olika företag konkurrerar på olika sätt, men de två klassiska sätten att konkurrera enligt Porter 

(1980; 1985) är differentiering och kostnadsöverlägsenhet. Enligt Chan (1999) och DeAngelo 

(1981) finns det ett tredje klassiskt sätt att konkurrera med, nämligen priset. Ett sätt att 

konkurrera är att erbjuda samma tjänst för ett billigare pris än vad konkurrerande företag gör. 

Problematiken inom revisionsbranschen är att kunderna har svårt före och under men även 

efter det att tjänsten har utförts att bedöma hur kvalitén har varit (Van den Bergh & 

Montangie, 2006, s.192-193). Detta leder till en situation där revisionsbyråerna har svårt att 

differentiera sina tjänster och de får därför hitta andra sätt att konkurrera. I regel väljer kunden 

den större byrån om det inte finns några pris- eller kvalitetsskillnader mellan erbjudanden, 

delvis på grund av rykte men även för andra upplevda positiva aspekter med att anlita en 

större revisionsbyrå (Aharoni et al., 1994, s.23).  

  

En del forskare diskuterar att revisionsbyråer använder sig av lowballing vid prissättning av 

sina tjänster (Antle et al., 2006; Thinggaard & Kiertzner, 2008). En annan studie har visat att 

det oftare är mindre revisionsbyråer som använder sig av rabatt på sina arvoden. Det kan 

uppfattas som en nackdel eftersom det i mångas ögon signalerar låg kvalité (Francis, 2004, 

s.352; Ghosh & Lustgarten, 2006, s.94).  

 

Pris och kvalité är de två faktorer som påverkar kundernas köpbeslut. Då det är svårt att 

påvisa exakt vad en revisor har gjort samt bedöma kvalitén på arbetet blir priset ofta den 

avgörande faktorn. Priset är starkt beroende av hur konkurrenssituationen ser ut på marknaden 

och hur pass stor makt som företaget har vid förhandlingar. Både Ghosh & Lustgarten (2006, 
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s.362) och Huang et al. (2009, s.188) har delat upp revisionsmarknaden i två delar, en 

atomistisk och en oligopolisk del, och funnit att konkurrensen är som starkast i den 

atomistiska delen. Den oligopoliska delen kännetecknas av ett få antal stora aktörer, de fyra 

stora som dominerar marknaden, och den atomistiska delen som består av många små aktörer.  

 

Ett alternativt konkurrensmedel är att fokusera på relationsmarknadsföring vilket innebär att 

en byrå satsar på att skapa starka relationer med kunder. Gummesson (2002, s.15) påpekade 

att relationsmarknadsföringen uppmanade byrån att i första hand se till att kommunikationen 

och hanteringen av byråns nuvarande kunder kommer först och strävan efter nya kunder 

kommer senare. Revisionskunder söker oftast efter byråer, eller enskilda revisorer, som kan 

anpassa tjänster specifikt efter deras behov vilket ger mindre revisionsbyråer en liten fördel då 

de har en möjlighet att vara mer flexibla än de stora byråerna (Donaldson & O´Toole, 2007, 

s.130). Ett problem med relationer kan vara att dels vill inte vissa kunder ha nära relationer 

med sina revisorer, dels att alla kunder inte är tillräckligt lönsamma för att vara värda att ha en 

god relation med. Detta indikerar att byråerna behöver ett system för att sortera ut vilka 

kunder som de ska lägga mer fokus på.       

 

Majoriteten av studierna som har gjorts inom ämnet har varit av kvantitativ natur och visat till 

exempel hur revisionsarvodet har varierat på grund av olika faktorer men vi anser att det 

behövs fler studier om hur små revisionsbyråer, och professionella tjänsteföretag i allmänhet, 

konkurrerar och framförallt varför de gör så. Relationsmarknadsföring kan vara ett 

konkurrensmedel som byråerna kan använda som substitut eller komplement till de klassiska 

strategierna. Frågan är om de ser detta som en strategi som de aktivt kan använda sig av för att 

skapa konkurrensfördelar? 

 

Med vårt examensarbete vill vi ge en insikt i de val av konkurrensstrategier och 

konkurrensmedel som små revisionsbyråer gör. Fokus läggs på varför de väljer att använda, 

eller inte använda, de olika strategierna. Är de klassiska konkurrensstrategierna irrelevanta för 

revisionsbranschen? Är starka relationer något som går att konkurrera med? Eller finns det 

någon annan strategi? 

 1.3 Problemformulering 
Hur konkurrerar små revisionsbyråer på revisionsmarknaden? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur de mindre revisionsbyråerna 

byråerna använder sig av pris, differentiering, kostnadsöverlägsenhet och 

relationsmarknadsföring som en del av sin konkurrensstrategi.  

 

Ett delsyfte är att visa hur de mindre revisionsbyråerna uppfattar att den förändrade 

revisionsplikten påverkar konkurrensen. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa denna studie till att endast undersöka mindre revisionsbyråer som 

tillhandahåller både revisions- och redovisningstjänster eftersom dessa inte har valt en 

fokusering av sina tjänster vilket hade påverkat resultatet av den förändrade revisionsplikten. 

Dessutom anser vi att sannolikheten är större att en byrå använder sig av konkurrensstrategier 

om de arbetar på ett flertal fronter samtidigt då detta är mer krävande.    
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1.6 Uppsatsens upplägg 

 

Figur 1. Schematisk bild över arbetets upplägg. 

 

Detta första kapitel av arbetet har syftat till att ge läsaren ett första intryck av vad arbetet ska 

handla om och vad vi ämnar studera. Där problemformuleringen och syftet kommer påverka 

inriktning och upplägg då det är dessa som ska besvaras . När vi har gett läsaren en 

introduktion i ämnet kommer nästa steg i processen. Det andra kapitlet är den vetenskapliga 

metoden, det vill säga de teoretiska utgångspunkter som tar upp viktiga aspekter för den 

kommande teoretiska referensramen. Kapitel tre är således en ram som fångar in vad vi anser 

vara det aktuella ämnets byggstenar och som ska hjälpa oss att utföra studien. 

Undersökningen som vi senare kommer utföra är därmed beroende av den teori som vi valt att 

ha med i kapitel fyra, till exempel utformningen av intervjuerna, som baseras på befintlig teori 

och det vi anser fattas i dessa. Kapitel ett till fyra är de delar som utgör grunden för själva 

studien. I kapitel fem presenteras de undersökta byråerna samt de svar som kommit ur 

intervjuernas genomförande. I kapitel, sex analyseras det empiriska underlaget med hänsyn 

till den teoretiska referensramen. I kapitel sju sammanfattar vi hela studien med fokus på den 

problemformulering och de syften som vi ställt upp i början av arbetet och ger förslag på 

vidare studier som skulle kunna belysa detta område än mer. I det avslutande kapitlet 

diskuterar vi om vårt arbete har uppfyllt kraven för ett kvalitativt arbete och om arbetet är 

korrekt utfört.   

1.7 Definitioner 
Revisionsmarknad = Med revisionsmarknaden avser vi en marknad där byråer tillhandahåller 

revisions-, redovisnings- och konsulttjänster.   

 

Stor marknad = Vi definierar detta som en kommun där totala antalet företag och föreningar 

överstiger 10 000. 

Kapitel 1 

•Inledning 

•Problembakgrund 

•Problemformulering/syfte 

Kapitel 2 

•Vetenskapliga 
utgångspunkter 

•Angrepssätt 

•Sekundärkällor 

Kapitel 3 

•Konkurrensteorier 

•Relationsmarknadsföring 

•Revisionsplikt 

Kapitel 4 

•Metodologi 

•Intervjuer 

•Databearbetning 

Kapitel 5 

•Empiri 

•Respondenter 

•Sammandrag av svar 

Kapitel 6 

•Analys 

Kapitel 7 

•Slutdiskussion 

•Rekommendationer 

Kapitel 8 

•Sanningskriterier 
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Liten marknad = Vi definierar detta som en kommun där totala antalet företag och föreningar 

understiger 10 000. 

 

De stora byråerna = Vi benämner byråerna KPMG, Ernst & Young, PWC och Deloitte, som 

de stora i denna studie.  

 

Mindre (små) revisionsbyråer = I vår studie inriktar vi oss mot mindre revisionsbyråer där 

våra kriterier är att de inte ska tillhöra de fyra stora byråerna och att de vid sitt lokala kontor 

ska vara mindre än 20 anställda. 

 

Creedence goods = Är en benämning för en vara eller tjänst som kunden varken före eller 

efter den erhållit den kan bedöma hur kvalitén varit.  

 

Lowballing = En prisstrategimetod som innebär att ett företag kraftigt reducerar sitt pris på 

öppningserbjudandet för att locka till sig en kund, för att sedan få en möjlighet att utföra 

tilläggstjänster.   
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Kapitel 2 Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel ger vi läsaren en förståelse för de val vi har gjort angående kunskapssyn och 
angreppsätt. Här beskriver vi varför vi valt detta ämne samt de föreställningar vi hade som är 
relevanta för studiens kommande delar. Vi kommer att ta upp vilken kunskapssyn och vilket 
angreppssätt som ligger till grund för studiens utförande och skriva en kort argumentation för den 
valda litteraturen i den teoretiska referensramen.     

2.1 Ämnesval 
Vi har valt att studera hur små revisionsbyråer konkurrerar på marknaden, det vill säga hur de 

agerar för att kunna överleva i branschen. Anledningen till att vi har valt detta område är att vi 

båda är intresserade av revisionsbranschen då vi har som mål att arbeta inom detta område.  

Genom föreläsningar och praktiska övningar av en kontorschef från en av de fyra stora 

revisionsbyråerna har vi fått en del information om dessa revisionsbyråers sätt att arbeta och 

vad de anser är viktigt när de gör en revision. Detta skapade ett intresse för området och vi 

ansåg det skulle vara intressant att veta vilka konkurrensstrategier som revisionsbyråer 

använder och varför.    

 

Vi väljer att fokusera på konkurrens för små revisionsbyråer eftersom vi anser att det är ett 

relativt outforskat område där tidigare studier i stora drag har behandlat de större byråernas 

situation. De studier som vi har hittat och kunnat applicera på detta område har överlag varit 

uppbyggda med kvantitativa metoder, det vill säga vi har kunnat se statistiska resultat för 

revisionsarvoden och dylikt men det är vagare med förklaringar till varför det ser ut som det 

gör. Därför har vi valt att fokusera på varför de små byråerna konkurrerar som de gör för att 

berika detta specifika område med fler förklaringar.     

 

Anledningen varför vi väljer att inkludera förändringen av revisionsplikten i denna studie är 

att se om konkurrensen kommer förändras för de mindre byråerna. 

2.2 Förförståelse 
Alla studier kämpar på ett eller annat sätt med kognitiva problem. Det finns nämligen 

svårigheter att förklara och förstå sin egen och andras perspektiv på verkligheten i termer som 

alla kan förstå. Detta leder till att kunskap om verkligheten är beroende av förkunskaper, 

fördomar och kognitiva begränsningar (Allwood & Erikson, 1999, s.34).  I och med att vårt 

arbete kommer innehålla tillfällen där tolkningar ska göras av respondenternas svar så är det 

på sin plats att ge en kort presentation av vår bakgrund och tidigare erfarenheter. Det influerar 

hur vi tänker och analyserar, vilket kan komma att ha stor inverkan på arbetet och framförallt 

analysdelen. Syftet med detta avsnitt är således att ge läsaren en uppfattning om oss som 

skriver denna uppsats för att på så sätt ge studien en högre trovärdighet.  

 

Vi läser båda civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet med inriktning mot redovisning 

och revision. Under höstterminen 2010 läste vi kursen Accounting, Auditing and Control D 30 

hp, där det fjärde momentet speciellt behandlade revision. I detta moment erhöll vi en 

kunskapsbas innehållande bland annat; varför revision behövs, hur arbetsprocesserna är för en 

revision, om risk och materialitet samt om intern kontroll (USBE, Umeå School of Business, 

2010). Det vi inte fick reda på var hur revisionsbyråerna agerade på marknaden. Huvudtemat i 

denna studie är konkurrens och då speciellt konkurrens inom revisionsbranschen vilket inte 

direkt behandlats i vår förra kurs. Konkurrens har behandlats sporadiskt under hela 

utbildningen. Ingen av oss har heller någon yrkeserfarenhet från redovisning eller revision. 
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Detta gör att vi går in i detta arbete med relativt öppna sinnen. Fördelen med att ha teoretisk 

och praktisk kunskap är att vi mer effektivt kan leta upp teorier och hantera analys mer 

effektivt. Nackdelen med detta är att det är lätt att missa aspekter som inte är i enlighet med 

författarens förutfattade meningar.  

 

Vi har inte omfattande kunskap om de mindre aktörerna på revisionsmarknaden eftersom 

dessa inte är lika bra på att visa upp sig. Till skillnad från de fyra stora har de mindre 

revisionsbyråerna inte varit synliga på skolan under arbetsmarknadsdagar eller föreläsningar. 

Så vitt vi vet har de mindre byråerna inte heller marknadsfört sig på andra sätt. Även om de 

har hemsidor tror vi att byråerna varken har tid eller resurser för att satsa mycket på sina 

hemsidor. 

 

Vi tror att mindre byråerna använder sig av marknadsföring i väldigt liten utsträckning. De 

förlitar sig istället på att redan befintliga kunder rekommenderar deras byråer. Anledningen 

tror vi är att de mindre byråerna inte har samma resurser som de fyra stora och håller sig 

därmed till mindre företag eftersom de inte har samma kapacitet att uppfylla stora företags 

behov, detta påverkar teorierna på så sätt att vi fokuserar mer på relationer än på 

marknadsföring.  

 

Vad gäller konkurrensstrategier före och efter revisionspliktens förändring tror vi att det 

kommer ske en viss förändring av konkurrensstrategier där fokuset av tjänster kan komma att 

skifta. I vilken utsträckning detta kommer ske är vi osäkra på då det inte finns några tydliga 

tendenser än.   

2.3 Perspektiv 
Det finns ett flertal teorier som redogör för hur företag, oavsett om det är ett produktions- eller 

tjänsteföretag, konkurrerar på olika marknader. Dock är ämnet inte lika omfattande ur 

revisionsbyråernas synvinkel. Vi har valt att utföra denna studie ur de mindre 

revisionsbyråernas perspektiv, eller mer specifikt ur ett ledningsperspektiv, där vi ämnar 

skapa en förståelse för vad som är viktigt för dem ur konkurrenssynpunkt. Examensarbetet 

kan ligga som utgångspunkt för de små byråernas beslut för vad de bör fokusera på när de 

utvecklar konkurrensstrategier.  

2.4 Kunskapssyn 
De kvalitativa studierna blev mer och mer populära under den senare delen av 1900-talet och 

det är i huvudsak samhällsforskarna, inte forskarna inom naturvetenskapen, som använder sig 

av den kvalitativa ansatsen. Den stora skillnaden mellan den kvalitativa och kvantitativa 

studien är för det första vad forskarna vill undersöka, för det andra hur problemet angrips och 

vad för slags information som erhålls av undersökningen (Allwood, 2004, s.10, s.79). 

Undersöks sådan information som lätt går att samla in mekaniskt och då främst numerisk data 

(Bryman & Bell, 2005, s.85), så används den kvantitativa modellen, men ska insamlad 

information tolkas, till exempel från intervjuer, kommer den kvalitativa metoden väl till pass 

(Klausen, 2006, s.172). 

 

Det vi ämnar göra i denna studie är att ta reda på hur de mindre revisionsbyråerna konkurrerar 

på marknaden då vi anser att det finns en kunskapslucka. Vi har valt att följa den kvalitativa 

ansatsen för vår undersökning eftersom det inte har förekommit mycket forskning inom 

området, vilket innebär att vi kommer göra en djupgående och explorativ studie. Den 
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kvalitativa ansatsen passar för denna studie eftersom den hjälper oss att på ett bra sätt förstå 

och tolka vår insamlade data (Nylén, 2005, s.10).  

 

Hermeneutiken kan sägas vara en grundläggande filosofi, tillsammans med positivismen, eller 

med ett annat ord ontologi (Allwood & Eriksson, 1999, s.74). Det som skiljer det 

positivistiska synsättet från det hermeneutiska synsättet är att den teori som forskarna har lagt 

fram ska leda till hypoteser som sedan prövas i empirin för att se om de stämmer eller inte 
(Bryman & Bell, 2005, s.26). I detta synsätt ges det inget större utrymme att tolka, forskaren 

ska hålla sig till fakta och inte reflektera över vad som var bakgrunden till resultaten 

(Klausen, 2006, s.142) Det vi ämnar undersöka är problematiskt att förvandla till statistik eller 

siffror eftersom vår frågeställning inte är kvantifierbar, det vill säga vi undersöker hur de 

använder sig av konkurrensstrategier, inte hur många som använder sig av dem. Vår 

problemformulering och vårt syfte är formulerat som sådant att det vore lämpligare att utgå 

ifrån ett synsätt som tar hänsyn till olika verklighetsuppfattningar och perspektiv på 

verkligheten.  

 

Creswell (2009, s.6) ansåg att det första som måste göras är att förstå hur vi uppfattar världen, 

vilka värderingar vi har och hur dessa påverkar oss. Maxwell (2005, s.36) menade att vi blir 

påverkade av vår miljö och omgivning, det vill säga var vi är uppväxta, var vi studerar eller 

vilka människor som vi blir influerade av. Vi vill tolka och försöka förstå varför människor 

och byråer gör som de gör, vi hamnar därför i hermeneutikens fack. Vi är intresserade av att 

analysera och tolka den kultur och miljö som revisionsbyråer opererar inom och försöka förstå 

hur de mindre revisionsbolagen konkurrerar på marknaden. Detta ger oss möjligheten att 

förstå den verklighet som revisionsbyråerna uppfattar. 

 

Ett problem som kan uppstå är huruvida respondenterna svarar på allt som vi frågar, dels 

viljan att svara och dels hur pass sanningsenligt de svarar. Vi ska intervjua olika respondenter 

och måste vara medvetna om att respondenterna väldigt lätt kan förvränga sina svar eller att vi 

som intervjuar kan misstolka dessa svar. Det ska dock påpekas att det är väldigt svårt för oss 

som intervjuar att både under intervjun och efteråt avgöra om det som sagts var sant eller inte 

då något som vi uppfattar som konstigt kan vara helt logiskt för dem. Vi måste komma ihåg 

att respondenternas svar kan tolkas på olika sätt, det vill säga, vi måste ha en distans till våra 

respondenter och hur vi tolkar svaren (Thomassen, 2007, s.186-187). 

2.5 Angreppssätt 
Nu när vi har valt vår kunskapssyn måste vi välja hur vi ska förhålla oss till teori och empiri, 

vilket generellt görs med ett deduktivt eller induktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2005, 

s.25). Den deduktiva ansatsen bygger på att som forskare först fördjupa sig i olika teorier och 

sedan formuleras olika hypoteser som testas i empirin. Sedan återkopplas resultatet till teorin 

och ser om de resultat som kom fram stämde överrens med de hypoteser som forskarna hade 

ställt upp (Carlsson, 1991, s.26-27). Den positivistiska kunskapssynen är oftast starkt 

sammankopplad med den deduktiva ansatsen, det vill säga att forskaren på ett systematiskt 

sätt samlar in fakta för att sedan dra slutsatser av detta genom statistiska metoder (Carlsson, 

1991, s.14). 

Alla människor generaliserar och drar slutsatser mer eller mindre hela tiden på grund av sina 

erfarenheter vare sig dessa erfarenheter är mångåriga eller att personen har upplevt något en 

gång. Det är detta som kan sägas vara den induktiva ansatsen (Klausen, 2005, s.135). Det som 

kännetecknar den induktiva ansatsen är det att forskarna, genom att intervjua eller observera 
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ett begränsat antal objekt, bygger upp ny kunskap som kan leda till en uppställning av nya 

begrepp eller teorier (Johansson Lindfors, 1991, s.57-58; Klausen, 2005, s.135) I detta 

angreppssätt har forskarna inte i förväg formulerat några hypoteser (Carlsson, 1991, s.27). Vi 

kommer inte formulera några hypoteser och detta beror på att vi har valt den hermeneutiska 

kunskapssynen, därför passar den induktiva inriktningen oss bättre då de resultat som 

forskarna får tolkas och sätts i relation till respondenternas verklighet. Tolkningen är vårt 

verktyg för att kunna dra slutsatser, med den induktiva ansatsen utgår forskare från empirin 

och avslutar med teori.  

 

Det händer ofta att induktiv och deduktiv ansats vävs samman på ett eller annat sätt, eftersom 

de inte är lika oförenliga i praktiken. Det beror på att vi måste läsa in oss på vårt ämne, 

nämligen konkurrens, relationsmarknadsföring, professionella tjänsteföretag och små 

revisionsbyråer. Vårt tillvägagångssätt blir en kombination mellan induktiv och deduktiv 

ansats, där vi bygger upp vår förståelse med hjälp av relevanta teorier men på grund av 

kunskapsluckan inom vårt område väljer vi att inte ställa upp hypoteser som ska prövas. Detta 

leder till att vi utför en explorativ studie som ska börja täcka in kunskapsluckan. Vi anser att 

kombinationen av angreppssätt hjälper oss att få ut mer kvalitativa resultat i studien då vi har 

mer kunskap och kan därför ställa mer precisa frågor till våra respondenter.   

2.6 Sammanfattning av våra utgångspunkter 
Vi har valt att utgå ifrån en hermeneutisk filosofi med inslag av både induktivt och deduktivt 

angreppssätt. Detta innebär att vi ska tolka och förstå den information som den empiriska 

studien genererar utifrån den världsbild och den situation som respondenterna har. 

Kombinationen av angreppssätt kommer påverka den empiriska studien på så sätt att vi utgår 

ifrån relevanta teorier, som dock inte är fullt applicerbara på revisionsbyråer, för att begränsa 

frågorna till ämnet inför datainsamlingen för att få mer djup. Istället för att bara undersöka 

vad för typ av konkurrensstrategier som revisionsbyråerna har vill vi även veta varför de gör 

som de gör, vilket innebär att vi vill försöka formulera nya begrepp för detta teoretiska 

område.  

 

Med tanke på att vi kontinuerligt gör val av angreppssätt, teorier, kunskapssyn, utförandet av 

studien och hur svaren ska tolkas krävs det en utförlig del som behandlar vilken syn vi har på 

ämnet innan vi går in på det. Förförståelsen ger därmed en beskrivning av oss och våra åsikter 

så att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i vårt sätt att tänka och därmed öka förståelsen för 

hur vi analyserar och tolkar både teori och empiri.  

2.7 Insamling av sekundärkällor 
Litteraturen som har använts i denna studie har i stort kommit från sökning i Umeå 

universitetsbiblioteks databaser (för vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentuppsatser och 

böcker) samt olika facktidningars sökmotorer (för nyhetsartiklar). För att söka efter relevanta 

vetenskapliga artiklar till inledning, problembakgrund och teorin använde vi oss av 

EBSCOhost, ESBRI och google scholar och använde sökorden:  

 auditing,  

 audit fees, 

 competition,  

 competitiveness,  

 service firms/industries,  

 professional service firms 
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 Porter.  

 Critic to Porter 

 Business idea 

 Relationship marketing  

 

Orden användes ibland för sig och ibland tillsammans med varandra i olika varianter. För 

dessa motsvarande svenska ord användes också för att hitta avhandlingar, teori, uppsatser och 

nyhetsartiklar. 

 

En annan metod för att hitta relevant litteratur var att vi läste i litteraturförteckningarna i det 

material vi redan hittat för att få en större inblick inom ämnet. Vi letade efter vanligt 

förekommande författare samt titlar som innehöll ord som kunde kopplas till denna studie. Ett 

kriterium för de vetenskapliga artiklarna vi har använt oss av är att de, om möjligt, ska vara 

nyligt gjorda studier, helst från 2005 och framåt. Detta eftersom revisionsbranschen har 

ändrats rätt kraftigt på senare år där det på kort tid gått från att vara åtta stora aktörer inom 

revisionsbranschen till dagens fyra. Dock ska det påpekas att vissa källor förvisso är rätt 

gamla i sammanhanget men anledningen till att de tas med är för att vi anser att de fortfarande 

är relevanta eller att de är grundläggande inom ämnet.  

 

När vi sedan skulle söka relevant litteratur för metodkapitlen kunde vi inte använda de vanliga 

sökmotorerna som EBSCO, google schoolar eller ESBRI då den mesta litteraturen som är 

relevant för oss är i form av böcker. Dessa böcker sökte vi först upp på 

universitetsbibliotekets hemsida för att se vilka som fanns. De sökord som vi då använde oss 

av var: 

 kvalitativa metoder 

 kvalitativa data 

 metodböcker 

 intervju 

 Kvalitativ analys 

 

Under arbetets gång har vi inte bara sökt relevant litteratur genom internet eller bibliotek. Vi 

har även fått tillgång till böcker genom andra elever eller från vår handledare. När vi sökte 

efter relevanta metodböcker frågade vi också andra som skrev examensarbete om de hade 

några böcker som vi kunde låna. Detta resulterade i att vi fick låna tre stycken metodböcker 

och därmed hade ett större underlag för metoden. 

2.8 Kritik av sekundärkällor 
Maxwell (2005, s.46) menar att forskare ofta kan misslyckas med att använda befintlig teori i 

kvalitativa studier genom att antingen inte använda den tillräckligt eller att de lägger allt för 

stor vikt vid den. Om forskaren lägger för stor vikt vid teorin påverkas varje del av studien av 

förutfattade meningar där författaren har svårigheter att se relationer som inte passar ihop med 

teorin. I detta avsnitt kommer vi därför att kritiskt granska den litteratur som vi har valt att ta 

med. 

 

I inledningen av kapitel 1 har vi bland annat använt oss av nyhetskällor från internet och det 

bör poängteras att det som sägs i dem varken är vedertagen teori eller nödvändigtvis en 

allmän uppfattning. Anledningen till att dessa tas med är för att belysa ämnets aktualitet och 
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visa de debatter som pågår i Sverige rörande det här ämnet. Målet har varit att hitta nya 

artiklar som visar hur det ser ut i dagsläget och vi har varit försiktiga med att använda de fakta 

som står i dessa och använder då till exempel hellre statistik ur originalkällorna eller från 

justitiedepartementets utredning, SOU 2008:32. Nyhetsartiklarna används endast för att ge en 

bakgrund och blandas därför inte in med teorier och tidigare studier.  

 

För den teoretiska referensramen använde vi oss av böcker, avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar och offentliga utredningar. Vi inriktade oss främst på att få tag på ny litteratur 

eftersom mycket kan hända på några år inom vissa branscher vilket betyder att teorier och 

studier måste vara aktuella för att vara relevanta. I vissa fall däremot, till exempel Porter och 

DeAngelo, är källorna äldre men anledningen till att vi ändå anser att de är aktuella är för att 

de är så pass grundläggande inom sitt område. För de vetenskapliga artiklarna hade vi 

kriterierna att de skulle vara aktuella men framförallt att de skulle vara Peer Reviewed, vilket 

innebär att artiklarna har blivit granskade och accepterade av andra forskare. Om en studie 

inte har blivit granskad och accepterad är risken stor att innehållet kan vara felaktigt och kan 

då påverka vårt arbete på ett negativt sätt.  Givetvis var kriteriet också att de skulle vara 

relevant för vårt ämnesområde. 

 

Vi gör en explorativ studie vilket innebär att vi söker information om något som är relativt lite 

forskat om och som gör att vi har valt att fokusera på konkurrensstrategier och 

relationsmarknadsföring. Detta eftersom vi anser att det är de två bitarna som är mest relevant 

för mindre revisionsbyråer när de konkurrerar. För metoddelarna har vi valt att koncentrera 

oss på litteratur i bokform eftersom där finns det mest omfattande material. Bryman och Bell 

från 2005 är en bok som vi båda har haft som kurslitteratur vilket gör att vi redan har fått 

uppfattningar om den och dess innehåll, dessutom anser vi den vara väldigt generell och 

saknar djup för speciellt kvalitativa studier, vilket vi använder. När vi sökte metodböcker 

försökte vi i första hand få ett större djup i de kvalitativa aspekterna av metoden vilket gjorde 

att vi sökte efter böcker som inriktade sig mot kvalitativ metod och analys.    

2.9 Val av teori 
Detta är en explorativ studie vilket innebär att det inte finns många teorier och studier inom 

just det här specifika området. Eftersom vi kommer inrikta oss på konkurrens går det inte att 

komma ifrån Porter, det var han som 1980 kom ut med boken Konkurrensstrategier och som 

gjorde ett stort avtryck i forskarvärlden. Vi valde att ta med relationsmarknadsföring för att få 

en djupare teoretisk referensram då vi tror att det finns fler konkurrensmedel. 

Den första konkurrensmetoden är priset. Denna aspekt tar vi med eftersom det är det allra 

vanligaste sättet att konkurrera på, det vill säga ju lägre priser desto fler kommer att köpa 

tjänsten eller produkten. En annan sak som kan vara avgörandet för konkurrensen är huruvida 

företaget kan differentiera tjänsterna. Om företaget kan göra det kommer det förhoppningsvis 

att locka till sig kunder, och framförallt rätt kunder. Den tredje är kostnader, det vill säga att 

ju lägre kostnader företaget har desto mer kan de konkurrera med hjälp av att de inte har lika 

höga hyror eller liknande vilket ger dem större marginaler. 

Ett flertal av de studier som påträffats under litteratursökningarna har behandlat den 

förändrade revisionsplikten men har istället varit inriktat på hur många företag som skulle 

sluta använda sig av reviderade bokslut och då kopplat detta till revisionsbyråerna. I och med 

vår studies perspektiv kommer vi lyfta fram en annan syn på detta, det vill säga hur 

revisionsbyråer anser att konkurrensen kommer att förändras inom revisionsbranschen och 
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konsekvenserna av att revisionsplikten har förändrats. Studiens ändamål är att kunna 

användas av intresserade, i huvudsak ledningen av revisionsbyråer, men kan även appliceras 

till andra typer av professionella tjänsteföretag och om inte annat kan kunder få en lite större 

inblick i hur revisionsbyråer agerar för att locka dem till sig. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram  
I denna del kommer vi ta upp teorier som vi anser vara relevanta för att kunna besvara vår 
problemformulering samt vårt syfte. Teorierna är tänkta att ge en inblick inom detta 
kunskapsområde och visa en del av den kunskap som existerar och som kommer påverka den 
empiriska studien och analysen av resultaten. De teorier som vi kommer att inkludera i vårt arbete är 
framförallt teorier om konkurrens, där bland annat prissättning, kostnader och differentiering tas 
upp, och hur dessa påverkar professionella tjänsteföretag. Vi kommer även att ta med ett avsnitt om 
relationsmarknadsföring då det speciellt i dessa typer av företag krävs goda relationer med kunder. 
Kapitlet börjar med en övergripande bild om konkurrens, revisionsmarknaden och kommande 
förändringar, för att sedan mer och mer inrikta sig mot tjänsteföretag och revisionsbyråer.  

3.1 Inledning 
Konkurrens och vilka strategier för att bemöta konkurrensen bestämmer om ett företag 

kommer lyckas på marknaden (Porter, 1985, s.1). Företaget skapar sig medvetet eller 

omedvetet en konkurrensstrategi, antingen har företaget en väl utarbetad plan eller så har de 

olika avdelningarna inom företaget vidtagit olika åtgärder för att nå det bästa resultatet 

(Porter, 1980, s.15). Hur ett företag står sig mot andra konkurrenter på marknaden är en bra 

måttstock på hur deras aktiviteter bidrar till företagets resultat (Porter, 1985, s.1).  

 

Marknaden ser inte likadan ut överallt, kunderna kan ha olika preferenser inom en och samma 

marknad vilket skapar olika segment, vilket innebär att företagen måste positionera sig på 

olika sätt (Porter, 1985, s.231). Företaget tar också reda på vilka segment som är attraktiva 

och hur bra det går att försöka tillfredställa flera segment samtidigt. Segmentering av 

marknadens olika delar kan ses som en möjlighet och om företaget agerar rätt kan de skapa 

sig stora konkurrensfördelar på många sätt (Bowonder et al., 2010, s.29). Denna 

marknadssegmentering är nödvändig för företaget för att få en bra överblick hur de kan kunna 

skaffa sig konkurrensfördelar men också vart någonstans på marknaden som de ska operera 

och hur de kan göra det på bästa sätt. Företaget kan se vilka kunder vars behov inte har blivit 

tillgodosedda av konkurrenterna och därmed kan företaget rikta in sig på dessa kunder och 

därmed har företaget utökat sin marknadsandel (Porter, 1985, s.232). 

3.2 Revisionsmarknaden 
I september 2009 fanns det 349 000 stycken aktiebolag som var registrerade på bolagsverket 

och dessa var enligt lag skyldiga att ha en revisor. Det skall dock noteras att det bara var ca 33 

procent av de registrerade aktiebolagen som översteg 3 000 000 kronor samt endast 20 

procent som hade mer än tre anställda (Prop. 2009/10:204, s.55-56). 

 

På revisionsmarknaden finns det flera olika aktörer som är i behov av ett företags 

årsredovisning, detta på grund av att olika externa grupper kan ha olika anledningar med att 

veta företagets siffror. Till exempel aktieägare behöver korrekt information för att kunna 

bedöma om de vill föra in mer riskkapital. Sedan måste även leverantörer, kreditgivare, 

kunder, anställda och allmänheten ha korrekt ekonomisk information om företaget för att 

kunna fatta bättre ekonomiska beslut, till exempel om företaget är i stånd att amortera till 

kreditgivarna eller att leverantörerna vet om företaget kan betala för varorna (SOU 2008:32, 

s.246). 
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En viktig aspekt som bör nämnas är att revision i regel inte är den enda tjänsten som de 

erbjuder utan även olika ekonomirelaterade konsulttjänster finns med i bilden. Detta innebär 

att revisionsbyråerna kan ses som kompetensföretag där ett flertal tjänster används för att 

konkurrera om kunder (Svanström, 2008, s.60). Svanström (2008, s.263) studerade 

revisionsbyråernas roll för små och medelstora företag och fann där att de utgjorde en viktig 

om än relativt begränsad funktion och i över hälften av resultaten i studien var revisionsbyrån 

den enda anlitade rådgivaren. Thinggaard och Kiertzner (2008, s.145) menar på att det kan 

finnas ett samband mellan revisionsarvoden och arvoden för konsulttjänster från en 

revisionsbyrå som står för båda delar till en klient. De nämner att det finns aspekter där vissa 

pekar på ett positivt samband och vissa pekar på ett negativt samband. Ett negativt samband 

kan uppstå i form av kunskapsspridning som kan leda till lägre kostnader för revisionsbyrån 

då de har mer insyn i företagets processer. En aspekt som går att ställa i kontrast till 

ovanstående är att ibland kan konsulttjänsterna leda till mer arbete för revisionsföretagen och 

därför ett högre revisionsarvode, på grund av att det krävs mer arbetstimmar. Detta kan till 

exempel vara situationer där de agerar som rådgivare vid uppköp av andra företag eller vid 

byte av informationssystem. 

 

Revisionsmarknaden är speciell på det sättet att den kan delas upp i två segment, en 

atomistisk del och en oligopolisk del. Den atomistiska delen kännetecknas av små klienter 

med ett stort antal revisorer som konkurrerar om att få erbjuda sina tjänster medan den 

oligopoliska delen domineras av ett fåtal revisionsbyråer med tjänster till större klienter 

(Carson et al., 2004, s.81). Ovanstående innebär rent teoretiskt att det atomistiska 

marknadssegmentet är mer konkurrensbetonat än det oligopoliska och bör således uppvisa fler 

former av konkurrensstrategier bland byråerna. Ghosh och Lustgarten (2006, s.362) fann i sin 

studie att konkurrensen är större i det atomistiska segmentet baserat på andelen kunder som 

lockas över till en annan revisionsbyrå, 34 procent i den atomistiska bestod av nya klienter 

medan motsvarande siffra i den oligopoliska var 9 procent. De fann också att reducerade 

arvoden var vanligare förekommande i det atomistiska segmentet.  

3.2.1 Förändringen av revisionsplikten 

2006 begärde regeringen en utredning angående frivillig revision för små företag (SOU 

2008:32, s.1). Anledningen till att regeringen ville ha en utredning var att de ansåg att en 

slopad revisionsplikt för mindre företag kunde leda till en större möjlighet för de mindre 

företagen att kunna konkurrera mot sina europeiska konkurrenter då de inte skulle behöva 

vara tvungna att betala för revision varje år (SOU 2008:32, s.17).  

 

Nu när revisionsplikten har förändrats kommer revisionsmarknaden förmodligen att se 

annorlunda ut. Innan den nya lagen trädde ikraft var de flesta aktiebolag, handelsbolag, 

utländska filialer, banker, ekonomiska föreningar och stiftelser tvingade att låta en revisor 

granska bolagens redovisning samt medelsförvaltning. Förutom aktiebolag, måste andra 

företagsformer som till exempel handelsbolag vara tvungna att ha revision om de uppfyller 

minst ett av dessa tre krav; medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50, 

balansomslutningen har varit mer än 25 miljoner och nettoomsättningen har varit mer än 50 

miljoner kronor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren (Prop. 2009/10:204, s.69). 

Den statliga utredaren Bo Svensson anser att även de som inte vill ha den lagstadgade 

revisionen kommer att stärka sina interna kontroller av bokföringen (SOU 2008:32, s.1). Detta 

kommer ske genom att bolagen går ut på marknaden och efterfrågar tjänster av revisorer, 

redovisningskonsulter eller andra organisationskonsulter. Monopolet som revisorerna har haft 
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på revisorsmarknaden kommer att lösas upp, detta kommer innebära en stor förändring för 

revisorsbyråerna (SOU 2008:32, s.249). 

3.2.2 Hur marknaden påverkas av förändringen 

I och med att revisionsmarknaden har öppnats upp ännu mer på grund av att revisionsplikten 

har blivit frivillig för de minsta företagen kan dessa företag istället välja att inte göra en 

komplett revision utan de anställer konsulter som övergripande går igenom företagets 

räkenskaper (SOU 2008:32, s.263).  

 

Till följd av förändringen av revisionsplikten har företag möjlighet att slippa revisionens 

relativt höga kostnader, vilket lär innebära att marknaden för revisorer förändras. De flesta av 

dessa kommer inte kunna erbjuda samma tjänster som förut och de etablerade revisorbyråerna 

kommer att få konkurrens från andra mindre ekonomibyråer, som redovisningskonsulter. Allt 

detta kommer att leda till obalans på marknaden och konkurrensen kommer att öka (SOU 

2008:32, s.255). 

 

SOU 2008:32 anser också att det kommer ske en naturlig balans mellan de som vill anlita 

revisorer och de som inte vill det. Detta på grund av att de intressenter som är inblandade kan 

hitta alternativ (SOU 2008:32, s.250). Det är främst de mindre och nystartade företagen som 

kommer att avsäga sig revision eftersom dessa företag behöver alla medel som finns 

tillgängligt för att utveckla företaget. Dessa har inga externa intressenter som kräver extra 

insyn i företaget och har därför inget behov av revisorer (Ibrahimovic, 2011, s.66). 

3.3 Förutsättningar för konkurrens 
Man et al. (2002, s.134-135) tog fram en modell för att visa förutsättningarna till konkurrens 

för små och mellanstora företag som består av fyra stora delar, konkurrensmöjligheter, 

entreprenöriella kompetenser, organisationsförmågor och företagsresultat. Den huvudsakliga 

aspekten som styr hur pass väl ett företag kan fungera är företagarens personliga kompetenser. 

Författarna anser att opportunism och relationskompetens är faktorer som främst påverkar hur 

små företag uppfattar och förhåller sig till konkurrensmöjligheter. Dessa inkluderar hur 

företagaren söker och agerar på möjligheter, tar och behåller kontakt med klienter samt hur 

den analyserar, tar beslut och utvecklar sina egna förmågor. 

 

Företagaren använder sina personliga kompetenser för att söka upp vilka 

konkurrensmöjligheter som finns och hur den kan använda det kapital som finns inom 

organisationen för att skapa en affärsidé. Ur affärsidén kan företagaren sedan utveckla 

potentiella konkurrensstrategier (Man et al., 2002, s.133). Hagskog (1996, s.33) menar att en 

affärsidé uppkommer ur två delar, den första delen är att ett behov eller en brist på marknaden 

upptäcks och den andra delen är metoden eller lösningen för att tillmötesgå marknadens 

behov. Detta innebär att affärsidén har stor betydelse när en företagare ställer upp mål på kort 

och lång sikt. Detta eftersom det är affärsidén som lägger grunden till hur företaget ska 

operera på den specifika marknaden och därmed förhoppningsvis få ett konkurrensmässigt 

övertag (Charles, 1992, s.12).   

 

Ett konkurrenskraftigt övertag uppnås genom att antingen erbjuda något som upplevs, av 

kunden, vara bättre än konkurrenternas erbjudanden eller något likvärdigt fast till en lägre 

kostnad. Företag kan nå detta genom två olika strategier, antingen genom att företaget i sig är 
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kostnadseffektivt eller att erbjuda unika tjänster som ingen annan på marknaden gör, det vill 

säga att företaget differentierar sig.  

3.4 Konkurrensstrategier 
Porter (1980) nämner två stycken klassiska konkurrensstrategier som kan användas, 

kostnadsöverlägsenhet och differentiering (Porter, 1980, s.52). Vi har även valt att inkludera 

priset som ytterligare en viktig strategi för konkurrens, dessa tre presenteras nedanför.  

3.4.1 Kostnadsöverlägsenhet 

Ett företag kan nå ett resultat som ligger över branschgenomsnittet genom att dra ned på olika 

kostnader inom de sektioner som finns i företaget. Detta kan uppnås genom att inneha 

anläggningar som har låga omkostnader eller att välja bort de kunder som ger företaget 

förluster eller enbart marginella vinster (Porter, 1980, s.53).  

 

Företaget har bara kostnadsöverlägsenhet jämfört med andra företag om dess kostnader för 

alla aktiviteter är lägre än vad konkurrenternas aktiviteter kostar. Detta inträffar om de 

konkurrerande företagen inte kan eller har väldigt svårt att replikera vad det egna företaget 

gör för att hålla ner kostnaderna (Porter, 1985, s.97). För att ett företag ska kunna skapa 

kostnadsöverlägsenhet så finns det två sätt att gå tillväga. Det ena sättet är att kontrollera de 

kostnadsdrivande aktiviteterna, vilket är en stor del av den totala kostnaden. Eller så 

modifierar företaget sina processer så att de passar på den marknad som de opererar på 

(Porter, 1985, s.99). 

  

Det är mycket viktigt att någon eller några har en överblick, till exempel företagsledningen, 

över dessa kostnadseffektiviseringar så att de följs till punkt och pricka. Samtidigt som 

företaget och dess ledning inte får förbise andra områden som är viktiga för en bra position på 

marknaden, exempelvis kvalité och service. För att lyckas med denna strategi krävs det att 

företaget har en relativt stor marknadsandel eller har andra fördelar. Då kan företaget utnyttja 

sin storlek och pressa ned priserna (Porter, 1980, s.53-54). Kostnadsöverlägsenhetens syfte är 

att i slutändan lägga priserna på en nivå som företaget önskar. Därmed kommer 

konkurrensstrategin om priset in även under kostnadsöverlägsenhet, vi anser dock att priset 

förtjänar ett eget avsnitt eftersom det är ett stort och viktigt sätt att konkurrera på. 

  

Det som kan vara till mindre företags fördel är att storleken innebär ett minskat behov av 

informations- och kommunikationssystem, till exempel i en sådan situation där alla 

medarbetare vid ett företag sitter i samma lokaler så går det att prata direkt med varandra 

istället för att e-post och telefonsamtal måste användas. Det är i varje företags intresse att ha 

så låga kostnader som möjligt för att kunna konkurrera på marknaden. Vi vill med denna 

strategi undersöka om de mindre revisionsbyråerna använder sig av sänkta kostnader för att 

konkurrera på revisionsmarknaden. Denna konkurrensstrategi är viktig att ta med eftersom 

den är en av de vanligaste strategierna som företag använder sig av när de konkurrerar. Det är 

av största relevans för vår undersökning att inkludera denna teori.  

3.4.2. Pris som konkurrensmetod 

Revisionsbyråer har egna specialområden där de är ledande och har ett konkurrensmässigt 

övertag. Detta övertag gör att revisionsbyråerna kan skapa en unik relation med de kunder 

som har störst nytta av dess specialitet. Det som främst gör att vissa revisionsbyråer har ett 

konkurrensmässigt övertag på marknaden är att de kan erbjuda kunderna rabatterade priser. 
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Revisionsbyråernas priser är överlag heterogena, detta beror på att byråerna anpassar sina 

tjänster till den del av revisionsmarknaden som de har riktat sig mot. Revisionsbyråerna väljer 

den del av marknaden som de tror kan löna sig i längden och där de kan utnyttja sitt 

konkurrensmässiga övertag bäst (Chan, 1999, s.1, s.5-6). 

 

DeAngelo (1981) är den forskare som lyfte fram hur revisionsbyråer konkurrerade med hjälp 

av prissättningen, hon refererade till metoden som lowballing (DeAngelo, 1981, s.1). Detta 

har uppstått genom att de revisionsbyråerna som finns på de olika marknaderna konkurrerar 

med varandra, och framförallt där det är mycket konkurrens (Rajagopalan & Xia, 2009, s.25). 

De revisionsbyråer som använder sig av lowballing använder det endast när de inleder ett 

samarbete med en ny kund, för att det kostar mycket för företag att byta revisorer. Därefter 

kan revisionsbyråerna höja priserna steg för steg och en trend kan ses där revisionsbyråerna 

höjer avgifterna lite andra året och tredje året ännu mer (Ghosh & Lustgarten, 2006, s.336, 

360). De har även sett tendenser att det är de byråer som inte tillhör de största 

revisionsbyråerna i världen som oftast använder sig av lowballing (Ghosh & Lustgarten, 

2006, s.362).  

3.4.3 Differentiering av tjänster 

Denna strategi går ut på att ett företag erbjuder kunderna något extra. Det skapas ett mervärde 

för produkten eller tjänsten som gör att kunderna väljer detta framför andra konkurerande 

produkter eller tjänster. Trots att företagets produkt eller tjänst eventuellt är lite dyrare (Porter, 

1980, s.55). 

 

Företag kan uppnå detta genom en speciell design eller märkesprofil, här koncentrerar sig inte 

företaget på att dra ned på kostnaderna utan satsar hellre på kvalité. Denna strategi är oftast en 

robust strategi som kan utstå mycket, på grund av att företaget skapar ett företroende och en 

lojalitet hos kunden som är väldigt svårt att bryta och konkurrera mot. I och med att kunderna 

är trogna märket så behöver företaget inte förbereda sig lika mycket när lågkonjunkturen 

kommer eftersom kunderna inte är lika benägna att byta (Porter, 1980, s.55). 

 

En nackdel med differentiering är att företaget oftast inriktar sig mot en specifik målgrupp på 

marknaden. Detta gör att företaget inte riktar sig mot massorna och därmed inte heller blir det 

ledande företaget på marknaden. En annan nackdel som nyligen har nämnts är att det inte går 

att förena denna strategi med kostnadseffektivitet. Om exklusiva produkter eller tjänster ska 

erbjudas krävs det oftast dyrare material eller mycket forskning (Porter, 1980, s.53), det kan 

sägas att differentiering påverkas av de kostnadsdrivande aktiviteterna (Porter, 1985, s.128). 

Företaget skapar differentiering för kundens räkning genom att antingen sänka priset på 

produkten eller att produkten på något sätt får ett högre värde för kunden, till exempel att 

råvarorna till en produkt gör den mer hållbar (Porter, 1985, s.131). ). Priset är en del av 

differentiering då det kan innebära att prisbilden ändras beroende på hur företaget vill 

positionera sina tjänster. Vi anser att denna strategi är viktig för oss eftersom differentiering är 

en av de fundamentala bitarna hur ett företag konkurrerar på marknaden.  

3.5 Professionella tjänsteföretag   
Det många forskare och författare gjort på senare tid är att göra en distinktion mellan olika 

typer av tjänsteföretag. Vissa tjänsteföretag har fysiska tillgångar (till exempel tåg och räls för 

SJ) som sina främsta konkurrensmedel medan andra använder sig av sin innovationsförmåga 

och sitt humankapital för att tillgodose kundernas behov (Nachum, 1999, s.5). Ett begrepp 
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som vuxit fram inom denna del av forskningen är professionella tjänsteföretag (professional 

service firms) vilka är något speciella jämfört med ”vanliga” tjänsteföretag. För det första ska 

det påpekas att de flesta tjänsteföretag på ett eller annat sätt är kunskapsintensiva, det vill säga 

de livnär sig på sin expertis och kompetens, men detta innebär inte automatiskt att de är ett 

professionellt tjänsteföretag. Ett professionellt tjänsteföretags speciella karaktärsdrag är att det 

bidrar med specifika råd och tjänster utifrån kundens behov enligt sin egen professionella 

uppfattning (Aharoni et al., 2000, s.144). Problemet för många av dessa typer av företag, både 

för de som köper och de som erbjuder dessa tjänster, är att kunden inte besitter den expertis 

som behövs för att kunna veta exakt vad de professionella tjänsteföretagen erbjuder och 

skillnaden mellan dem. Därför kan dessa typer av tjänster, till exempel revision och juridisk 

rådgivning, ses som ”creedence goods” det vill säga, kunden kan varken före eller efter 

utvärdera kvalitén av tjänsten som de erhållit (Van den Bergh & Montangie, 2006, s.192-193). 

 

Signifikativt för tjänster som dessa typer av företag erbjuder, till exempel revision, är att 

uppdragen oftast är projektbaserade vilket innebär att de pågår över en längre tid och att det 

behövs många kunniga arbetare för att lösa de problem som finns (Stumpf et al., 2002, s.260). 

I och med att problemen i företagen är så pass skilda och att förutsättningarna för varje 

företag är olikt innebär detta att de professionella tjänsteföretagen inte kan ha ett 

standardiserat arbetssätt för sina tjänster. Kundernas behov kräver specialistkunskaper vilket 

leder till att kunderna måste förlita sig på att företaget som erbjuder tjänsterna använder sig av 

all sin kunskap och kompetens för kundens bästa. I grund och botten är det råden, 

informationen och kunskapen för att lösa problem, från de professionella tjänsteföretagen, 

som utgör deras tjänster (Stewart et al., 1998, s.209-210).  

 

Figuren nedanför är ett utdrag från Nachum (1999) av de viktigaste skillnaderna mellan 

tjänsteföretag och professionella tjänsteföretag 

 

Faktorer Tjänsteföretag Professionella 

tjänsteföretag 

Output Immateriellt, kan inte lagras Immateriellt, kan lagras 

Input Både immateriellt och 

materiellt 

Immateriellt 

Produktionsfaktorer Både arbetskrafts- och 

kapitalintensiva 

Arbetskraftsintensivt  

Standardisering av 

produkter 

Mest standardiserat Unikt för varje kund  

Arbetskraft Låg kompetens Hög kompetens 

Kunder Många, anonyma, privata Få, identifierbara, enbart 

företag 

Figur 2. Översikt av skillnaden mellan tjänsteföretag och professionella tjänsteföretag.  

(Nachum, 1999, s.6) 

Även om det i flera avseenden är relativt lika mellan ett vanligt tjänsteföretag och ett 

professionellt tjänsteföretag finns det några betydande skillnader. Ett professionellt 

tjänsteföretag erbjuder tjänster som oftast är direkt anpassade efter kundens behov och som 

utförs av väldigt utbildad personal. Detta leder till att det inte går att standardisera dessa typer 

av tjänster i någon vidare utsträckning och leder till att endast vissa företag kan erbjudas 

tjänster, i kontrast till vanliga tjänsteföretag som kan erbjuda tjänster till väldigt många.  



   

 

19 

 

 

Små byråer kan inte ses som mindre versioner av större byråer utan de skiljer sig i 

organisationsstruktur, ledningsstilar, hur de bemöter förändringar i sin omgivning samt hur de 

konkurrerar (Man et al., 2002, s.128-129). Strategiska beslut måste hela tiden tas från de som 

agerar på marknaden, antingen om de har för avsikt att vara den byrå som styr utvecklingen 

av tjänsterna samt interna processer eller om de väljer att reagera på vad konkurrenterna gör, 

och detta bottnar i företagets affärsidé. Ett företag som misslyckas med sin konkurrensstrategi 

kan få stora problem då detta påverkar deras affärsstrategi och även framtida intäkter (Covin 

& Covin, 1990, s.46). Genom sina konkurrensstrategier har även de små revisionsbyråerna en 

möjlighet att vara minst lika framgångsrika som de stora byråerna på marknaden (Chen & 

Hambrick, 1995, s.455). 

3.6 Konkurrens för professionella tjänsteföretag 
Företag inom tjänstebranschen har kunskap som sitt främsta konkurrensmedel (Aharoni et al., 

2000, s.217). Detta innebär inte bara att dessa företag ska ha specialistkunskaper inom sina 

respektive områden utan även djupare insikt i branscher men även i enskilda kunder som 

hjälper dem att vara bättre än sina konkurrenter. Tjänsteföretag har påpekat att det är deras 

kundrelationer som är deras viktigaste kunskapskälla för att erhålla konkurrensfördelar. 

Författarna fann att det inom kundrelationer fanns tre nivåer vilka gagnade tjänsteföretagets 

komparativa fördelar. Den första är på en individnivå där relationer mellan enskilda individer 

hos klienten och tjänsteföretaget påverkar utgången av tjänsten samt förutsättningarna för 

framtida arbete. Andra nivån består av tjänsteföretagets projektlag samt klientens 

motsvarande lag och den tredje nivån är den relation som utvecklas efter ett långvarigt 

samarbete vilket leder till en stark tillit och vilja att fortsätta utveckla relationen (Aharoni et 

al., 2000, s.221-222). Professionella tjänsteföretags huvudsakliga strategi är att utveckla 

långvariga relationer med kunder och få dem att köpa fler tjänster (Aharoni et al., 2000, 

s.132). I revisionsbranschen använder många företag sig av sin revisionstjänst som en 

inkörsport för att även kunna sälja konsulttjänster, i Danmark visade det sig att 

revisionsbyråerna inte ens behövde sänka sitt revisionsarvode för att få till detta (Thinggaard 

& Kiertzner, 2008, s.152). Mindre professionella tjänsteföretags främsta sätt att få kontakt 

med nya kunder och marknadsföra sig är att använda sig av tidigare klienters 

rekommendationer samt att använda sig av sitt personliga kontaktnät (Aharoni et al., 2000, 

s.132).     

 

Även om det har visat sig att relationer med kunder, och speciellt kompetensen att behålla 

goda relationer med existerande kunder, snarare än att locka nya kunder, är viktigt krävs det 

fortfarande mycket specialistkunskaper inom revision, redovisning, skatter, finans och juridik 

för att lyckas inom revisionsbranschen (Aharoni et al, 2000, s.100). Den andra och tredje 

typen av viktiga konkurrensfördelar är kunskapen om branscher och utvecklade 

arbetsprocesser för utförandet av tjänster. För att kunna erbjuda högkvalitativa professionella 

tjänster gäller det för företagen att ha stor kunskap om marknaden som kunden befinner sig på 

och utifrån förutsättningarna sätta ihop ett arbetslag som klarar av att utföra jobbet på ett 

effektivt sätt (Aharoni et al., 2000, s.222). Det krävs dessutom att arbetskraften inom dessa 

företag är väldigt högutbildade på grund av tjänsternas speciella natur. De professionella 

tjänsteföretagen använder sig i hög grad av två sätt för att förbättra och utöka sitt 

humankapital, antingen anställs ny personal med hög kompetens och gärna från olika 

expertisbakgrunder och det andra alternativet är att internt bygga upp detta. Oftast sker detta i 

form av att byråerna sätter ihop arbetslag och använder sig av olika kommunikationssystem 



   

 

20 

 

för att se till att information och kunskap sprider sig inom företaget (Aharoni et al., 2000, 

s.228). Ett problem som kan uppstå, på grund av dessa byråers beroende av personal med 

expertkunskaper och hur de hanterar relationer med kunder, är att personal kan välja att sluta 

och tar därmed ofta med sig de klienter som de har bra relationer med (Christopher et al., 

2002, s.116).  

 

Överlag i professionella tjänsteföretag krävs det att individer har, utöver expertis inom sitt 

område och att bygga goda relationer, kompetensen att använda sig av den teknik som 

ständigt utvecklar och förändrar arbetsförhållanden (Stumpf et al., 2002, s.262). Över de 

senare decennierna har de tekniska innovationerna avlöst varandra på löpande band vilket har 

markant ökat kapaciteten att bearbeta information samt erbjuda tjänster utan att fysiskt behöva 

närvara hos kunden (Aharoni et al., 2000, s.45). Denna utveckling påverkar också marknaden 

som dessa byråer agerar på där behovet av fler och fler nya och specialanpassade tjänster har 

uppstått på grund av mer avancerad teknik och invecklade processer. Å ena sidan vill 

kunderna ha tjänster speciellt utformade efter sina egna behov men samtidigt vill byråerna 

standardisera så många av tjänsterna som möjligt, eftersom det är mer kostnadseffektivt samt 

tillåter dem att utveckla datasystem och program (Stumpf et al., 2002, s.264). I vissa fall går 

de professionella tjänsteföretagen ihop och hjälps åt för att kunna utföra en viss tjänst, vilket 

ökar kvalitén på tjänsten och arbetarna lär sig samtidigt nya saker. Dock har det visat sig att 

byråer inom samma typ av bransch aldrig haft ett samarbete med varandra, exempelvis en 

reklambyrå och ett konsultföretag kunde samarbeta men inte två stycken reklambyråer 

(Aharoni et al., 2000, s.227).  

3.6.1 Möjligheten att erbjuda sina tjänster 

Men innan dessa företag kan börja tänka på hur de ska hantera sina kundrelationer måste de se 

till att de överhuvudtaget får in en fot hos kunderna. Vid liknande situationer för andra typer 

av företag är en vanlig strategi att sänka sina priser för att få kunder att prova på, men inom 

branschen för professionella tjänster signalerar ofta ett lågt pris en undermålig tjänst 

(Nachum, 1999, s.26). Ett annat sätt att locka till sig kunder är att differentiera sig från sina 

konkurrenter, det vill säga erbjuda något unikt eller extra men inom professionella tjänster 

finns det inte många alternativa sätt (Aharoni et al., 2000, s.132). Till exempel en 

revisionstjänsts slutresultat är ett uttalande angående ett företags siffror och styrning vilket 

kan antingen vara ett ”rent” revisionsutlåtande eller ett modifierat revisionsutlåtande (Eilifsen 

et al., 2010, s.18). Arbetsprocesserna för att nå dit kan variera väldigt mycket beroende på 

vilket tjänsteföretag som gör det, vilka individer som utför arbetet, vilken industri kunden är i 

samt ett flertal andra faktorer. Kunder väljer en tjänst eller ett visst företag om de är säkra på 

att det ger dem en fördel och om inga fördelar kan upptäckas går de i regel efter storleken 

eller ryktet på de olika företagen (Aharoni et al., 2000, s.135).  

 

En anledning till att stora professionella tjänsteföretag har lättare att konkurrera mot mindre 

liknande företag är för att i kundens ögon associeras större företag med tjänster av högre 

kvalité (Aharoni et al., 2000, s.136). Kunderna letar i regel efter kompetenta byråer och 

individer som har ett rykte om sig att vara experter, ger bra service och är pålitliga vilket 

gynnar de större byråerna då de oftast innehar ett större och mer specialiserat humankapital än 

mindre byråer (Aharoni et al., 2000, s.129). I många fall lyckas de stora företagen att få ett 

gott rykte om sig vilket i sin tur symboliserar en viss kvalitetsstandard eller speciell 

kompetens inom vissa områden (Aharoni et al., 2000, s.42). Mindre professionella 

tjänsteföretag har ett underläge där de dels har svårt att differentiera sig nämnvärt från andra 
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byråer, dels har svårt att bygga upp ett gott rykte då kunder oftast väljer de redan stora och 

etablerade tjänsteföretagen.  

 

En skillnad i rykte mellan små och stora professionella tjänsteföretag är att de små ofta har det 

inbegripet på ett individuellt plan genom starka personliga band och integritet. De stora 

däremot, behöver först och främst se till att namnet på företaget får ett gott rykte vilket sedan 

överförs till de enskilda individerna (Aharoni et al., 2000, s.132). Ett sätt för ett professionellt 

tjänsteföretag att ytterligare stärka sina konkurrensfördelar är att erbjuda sina tjänster globalt 

då det signalerar en kompetens och vilja att tillgodose kundernas behov vilket gynnar ryktet 

(Aharoni et al., 2000, s.127). Alla professionella tjänsteföretag klarar inte av att utöka sin 

verksamhet till andra länder. Det krävs i regel en viss storlek på byrån eftersom en 

verksamhet på global nivå kräver mycket fysiska tillgångar samt finansiella resurser för att 

lyckas (Nachum, 1999, s.181). Ett annat problem som kan uppstå är att det blir svårt för byrån 

att konkurrera på den nya marknaden då rykte oftast är lokalt och det är inte alls säkert att det 

automatiskt följer med till en ny region (Nachum, 1999, s.28). Det kan ge stora fördelar att 

lyckas internationellt och skaffa sig ett gott rykte då det visat sig att multinationella 

tjänsteföretag har möjlighet att överföra sitt rykte till mindre regioner (Aharoni et al., 2000, 

s.127). 

3.7 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring utgör en del av ett företags strategi för hur de kan gå tillväga för att 

kunder ska stanna kvar. Relationsmarknadsföringens mål är att hantera kommunikationen 

inom relationer, där det främst gäller att behålla sina kunder, samt att maximera kundens 

värde över dennes tid i företaget, och möjligheten att attrahera nya kunder är mindre 

prioriterat (Gummesson, 2002, s.15; Christopher et al., 2002, s.5). Christopher et al. (2002, 

s.8) menade att fokus på kundservice var det effektivaste medlet för ett företag att få sina 

kunder att stanna kvar, även om det också hade en funktion när nya kunder skulle lockas. Ett 

flertal positiva aspekter har författare funnit till att använda sig av relationsmarknadsföring 

och CRM: (Gummesson, 2002, s.13; Donaldson & O’Toole, 2007, s.140) 

 

 Kan identifiera enskilda kunders behov och lönsamhet 

 Kan tillgodose deras behov genom att erbjuda specialsydda erbjudanden på ett 

effektivt sätt och har dessutom möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster 

 Kan upptäcka framtida möjligheter och behov 

 Leder till att kunder oftare stannar hos företaget 

 Möjlighet att fokusera på värdefulla kunder 

 

Det ska beaktas att det inte alltid krävs att ett företag vet allt om sina kunder och 

överanvänder relationsstrategier då insamlandet och analyserandet av informationen kan kosta 

mer än det smakar. Det är ändå viktigt att ha en övergripande koll på sina kunder och deras 

lönsamhet på kort och lång sikt eftersom relationer byggs genom att ett företag lyckas 

tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalité under en lång tid (Donaldson & O’Toole, 

2007, s.129; Christopher et al., 2002, s.21). 

 

I en studie av Reid (2008, s.381), gjord på professionella tjänsteföretag, visade resultatet att 

ledare måste tänka på vilka typer av kunder som de har och utveckla strategier utifrån det. 

Detta berodde på att kunder kunde ha olika uppfattningar om vilken typ av relation de ville ha 

med byrån. Vissa föredrar långa relationer som grundar sig på socialt samspel medan andra är 
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mer ute efter det tekniska och föredrar pris och kvalité på tjänsten istället för relationer. Även 

om byrån känner att det bästa sättet att träffa sina kunder är via personliga möten måste sättet 

att kontakta och antalet kontakttillfällen baseras på kundernas vilja och behov av 

kommunikation (Kennedy et al., 2008, s.40). Hausman (2003, s.237) påpekade i sin studie att 

det var viktigt för en individ i ett professionellt tjänsteföretag att visa intresse för varje 

individuell kund och därigenom öka sannolikheten för en god relation men utan att detta 

utvecklades till en nära vänskap. 

 

Relationer bör inte utgå från transaktioner eftersom upprepade köp inte nödvändigtvis 

behöver betyda att en kund är lojal mot ett företag. Detta kan bero på brist av alternativ eller 

andra orsaker som hindrar byte av företag, vilket inte kan ses som en grund för en relation. 

Däremot går det att se det som en process där tillit, engagemang, värderingar och 

kommunikation är viktiga delar som gynnar möjligheten för en god relation och som leder till 

att kunderna blir mindre priskänsliga (Donaldson & O’Toole, 2007, s.33, 134; Gummesson, 

2002, s.248). Utöver detta stärks relationerna om företaget aktivt arbetar med att förse sina 

kunder med information om vad som kan komma att hända i framtiden och som påverkar dem 

(Kennedy et al., 2008, s.37). 

3.7.1 Lönsamhet och andra fördelar 

Det finns flera anledningar till varför företag bör satsa på de kunder som de redan har; de 

köper mer, köper oftare, klagar sällan, kan ofta tänka sig att betala lite extra och det blir 

svårare för konkurrenter att komma in på marknaden (Lundgren et al., 2008, s.42; Christopher 

et al., 2002, s.8). Det finns en stor risk att byrån lockar till sig nya kunder med låga 

lönsamhetsutsikter när de lockar med specialerbjudanden och rabatter, vilket ofta leder till att 

företaget till en början förlorar pengar på de nya kunderna (Gummesson, 2002, s.247). Därför 

bör de söka upp kunder eller kundsegment som är eller som kan bli väldigt lönsamma och 

sikta på att utveckla starka och nära relationer med dem (Christopher et al., 2002, s.41). Dessa 

relationer är kritiska för att ett företag ska kunna nå en viss lönsamhet och på så vis överleva. 

Vilket gör det än viktigare för företaget att se till att de kan leverera produkter och tjänster 

som av kunden uppfattas vara av hög kvalité (Christopher et al., 2002, s.208).   

 

Goda relationer gynnar inte bara den direkta inkomsten för ett företag utan kan leda till 

framtida omsättning då kunder kan stärka ett företags marknadsföring utan att påverka 

kostnader då de rekommenderar företaget för bekanta (Gummesson, 2002, s.248). 

Rekommendationer från kunder är sett som en av de mest relevanta, effektiva och trovärdiga 

källorna i andra kunders ögon (Christopher et al., 2002, s.49).  

3.7.2 Företaget och dess anställda 

Det finns en paradox i relationsmarknadsföring som visar hur det påverkar små och stora 

företag. Stora företag bör försöka bete sig mer som små företag och komma närmare kunderna 

och bli mer flexibla, å andra sidan bör de små företagen sikta in sig på att bli mer som större 

företag för att komma åt kostnadsfördelar och bli mer effektiva i sin marknadsföring och 

utveckling (Donaldson & O´Toole, 2007, s.130). Donaldson och O´Toole (2007) påpekar att 

relationer är på en individuell nivå, inte en organisationsnivå, vilket innebär att kunder är 

kopplade till sina revisorer eller konsulter och om de väljer att byta företag så följer oftast 

kunderna med (Donaldson & O´Toole, 2007, s.116). Därför är det viktigt för företag att 

anställa personer som klarar av att upprätthålla sina kontakter men även knyta nya band 

(Donaldson & O´Toole, 2007, s.120).    
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3.8 Tidigare studier av revisionsbranschen 
Många studier som gjorts på senare år har försökt att ta fram modeller för hur 

revisionsarvoden är beroende av vissa faktorer (se exempelvis Huang et al. 2009, Thinggaard 

& Kiertzner 2008, Hay et al. 2006, Ghosh & Lustgarten 2006, Charles et al. 2010).  En 

sammanfattning av dessa finns beskrivet i figur 3 på nästa sida. 

 

Det gemensamma för dessa modeller är att de mestadels är beroende av två antaganden, 

nämligen att det finns konkurrens på revisionsmarknaden samt att revisionskvalitén är 

densamma för alla klienter till en viss byrå (Hay et al., 2006, s.181). I en metaanalys gjord av 

Hay et al. (2006, s.182) fann författarna i sin litteraturstudie att de variabler som är mest 

förekommande och som kan kopplas till revisionsarvodet är storlek, komplexitet och risk. 

Charles et al. (2010 s.16) visade i sin studie att revisionsarvodet ökade i takt med att 

finansiella risker ökade. När riskerna ökade för revisionsbyråerna att förlora kunder, nya 

regleringar gjorde gällande att högre kompetens erfordrades för att kunna erbjuda företag sina 

tjänster på ett korrekt sätt, och bli indragna i stämningar ökade revisionsarvodet. Dock verkar 

det finnas en skillnad i förutsättningar i prissättningen mellan små och stora revisionsbyråer.  

 

Ett högt revisionsarvode signalerar i de flesta fall att tjänsten är av hög kvalitet och förklaras 

antingen med, förutsatt allt annat lika, att fler timmar har använts eller att expertisen har varit 

högre, vilket leder till högre timkostnader (Francis, 2004, s.352). Det har visat sig att större 

revisionsbyråer kan plocka ut högre revisionsarvoden från sina kunder just på grund av 

uppfattningen om en högre revisionskvalité jämfört med mindre byråer (Choi et al., 2010 

s.94). En annan aspekt som har kommit fram i en studie gjord av Ghosh & Lustgarten (2006, 

s.94) rörande detta är att mindre revisionsbyråer visar en tendens att oftare ge rabatterat pris 

på sina tjänster än vad de stora byråerna gör. Det som kan verka sig lite märkligt i denna 

bransch är att de stora byråerna rent teoretisk borde kunna pressa priserna rätt kraftigt då de 

har kostnadsfördelar på grund av sin storlek jämfört med mindre byråer men fortsätter ändå på 

en högre prisnivå (Choi et al., 2010, s.94). 
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       Figur 3. Tidigare vetenskapliga artiklar av revisionsbranschen. 
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3.9 Sammanfattning 

 
Figur 3. Schematisk figur över förutsättningar för konkurrens. 

 

Som vi ser i figur 3 krävs det några saker för att en revisionsbyrå ska kunna konkurrera 

effektivt. Först och främst lägger affärsidén, som är formad utifrån personliga kompetenser, 

uppfattade konkurrensmöjligheter och organisationsfaktorer, grunden för hur en byrå ska 

agera på marknaden för att få ett konkurrensmässigt övertag (Man et al., 2002, s.133). Här 

finns en paradox som menar att stora byråer bör fokusera mer på flexibilitet och närhet med 

kunderna, vilket de små är duktiga på. De små bör se till att deras marknadsföring och 

utveckling blir effektivare, vilket är de storas starka sida (Donaldson & O´Toole, 2007, 

s.130).  

 

I revisionsbranschen är kunderna i centrum och nära relationer med kunder kan generera nya 

kunder via rekommendationer (Gummesson, 2002, s.248).  En stor fördel i detta sammanhang 

är också revisionsbyråns rykte, ju bättre rykte desto lättare är det för byråerna att skaffa 

kunder. Inom revisionsbranschen är kunder kopplade till sin revisor på ett individuellt plan, 

inte på ett organisatoriskt (Donaldson & O´Toole, 2007, s.116), vilket innebär att ryktet spelar 

mer roll för den enskilde revisorn än själva byrån den jobbar för. Beträffande kompetens så 

har de större byråerna mer resurser och större attraktionskraft för att rekrytera ny personal 

samt större organisationer som gör att de har mer specialiserad kunskap.  
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Figur 4. Schematisk figur över de klassiska konkurrensstrategierna 

 

I figur 4 visas de tre klassiska konkurrensstrategierna differentiering, pris och 

kostnadsöverlägsenhet. En konkurrensmetod är prissänkningar, där lowballing kan ses som ett 

alternativ och som i tidigare studier har visat sig vara en strategi de mindre byråerna använt 

sig av (Ghosh & Lustgarten, 2006, s.362). Denna metod används som lockbete som ska få nya 

kunder att välja just en viss byrå och sedan köpa ytterligare tjänster (Thinggaard & Kiertzner, 

2008, s.145). Ett problem relaterat till detta är dock att ett lågt pris oftast signalerar lägre 

kvalitet (Nachum, 1999, s.26) och med tanke på att tjänsterna som erbjuds redan är svåra att 

bedöma kvalitén på (Van den Bergh & Montangie, 2006, s.192-193) är detta inte en strategi 

som tilltalar alla typer av företag. Men det finns även andra sätt att konkurrera på, detta 

genom att differentiera sig gentemot sina konkurrenter eller hitta ett sätt att bedriva 

verksamheten billigare än alla andra och på så sätt få kostnadsöverlägsenhet. 

 

I teorin framkommer det att de som har de mest väsentliga konkurrensfördelarna, av de 

klassiska strategierna som tagits upp i denna studie, är de stora professionella 

tjänsteföretagen. De mindre professionella tjänsteföretagen har inte lika mycket olika tjänster 

som går att differentiera och har inte de stora företagens stordriftsfördelar men i sin tur har de 

lägre overheadkostnader. De mindre har en fördel i att de kan vara mer flexibla och anpassa 

sig efter varje kunds specifika behov vilket betyder att relationsmarknadsföring kan gynna 

dessa typer av företag. Om mindre revisionsbyråer beter sig på samma sätt som andra 

professionella tjänsteföretag återstår dock att se.  

   

Det som kommer påverka revisionsbranschen är att sedan november 2010 har revisionsplikten 

förändrats för många företag där fler har frivillig revision. Detta kan innebära att det blir mer 

konkurrens på marknaden för revisionsbyråer och marknaden kommer att öppnas upp där 

fokus förmodligen kommer att läggas på konsulttjänster. De som kommer gynnas är de 

mindre företagen som har en möjlighet att spara stora summor varje år tack vare den slopade 
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revisionsplikten om inte de har externa intressenter som kräver reviderade bokslut. Detta 

innebär att revisionsbyråerna kan bli tvungna att skapa nya strategier för att framgångsrikt 

kunna konkurrera på marknaden. 
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Kapitel 4 Metodologiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer vi presentera de metodologiska val som har gjorts för att kunna utföra en så 
informationsrik och relevant studie som möjligt. Vi kommer att generellt beskriva kvalitativa metoder 
men framförallt kommer vi fokusera på den metod som vi har valt, fallstudier med hjälp av semi- 
strukturerade intervjuer. Här beskriver vi intervjuguidens konstruktion, våra respondenter och hur vi 

väljer att lägga upp den kommande bearbetningen av data.  

4.1 Kvalitativa metoder 
Den kvalitativa metoden är enligt Bryman och Bell (2005, s.297) en metod där forskare 

samlar in data som inte är numerisk, som sedan ska tolkas. Klausen (2006, s.173) menar att 

den kvalitativa metoden, beroende på vad som studeras, i många fall ger en mer nyanserad 

bild av forskningen. 

 

Det typiska för den kvalitativa metoden är att forskare vill finna något slags djup i den 

information som har samlats in. Med andra ord vill forskare i den kvalitativa ansatsen försöka 

förklara olika sammanhang som finns i den miljö som forskaren studerar (Nylén, 2005, s.12). 

En annan faktor som är typisk för den kvalitativa metoden är att studien måste utspela sig i 

studieobjektets naturliga miljö och till skillnad från en kvantitativ inriktning så har forskaren 

en betydande roll för forskningsresultatets utfall (Nylén, 2005, s.12). Eftersom forskaren inte 

ska inverka på situationen och framställa det empiriska materialet på ett trovärdigt sätt. 

 

Bryman och Bell (2005, s.71-72) beskriver flera olika designsätt och ett av dem är fallstudie. 

När vetenskapsmännen gör en fallstudie så väljer forskarna att på ett noggrant sätt studera ett 

enda fall, eller ett fåtal, och studerar intensivt dess miljö eller situation. Med denna metod 

använder sig forskarna av all information som går att få tag på i syfte att kunna ge en komplett 

bild av en viss situation.  I vår undersökning kommer vi att göra en fallstudie, det vill säga vi 

kommer att välja ut några få mindre revisionsbyråer och utför intervjuerna i deras naturliga 

miljö och situation. Där tittar vi närmare på de val som de mindre byråerna gör när de 

konkurrerar och agerar på marknaden med hjälp av respondenternas svar och om det behövs 

kompletteras dessa med till exempel information från byråernas hemsidor. Vi gör detta 

eftersom vi vill studera deras specifika situation och detta kan vi göra med en fallstudie. 

4.2 Intervjuer som metod 
Vi har valt djupgående och friare interjuver, vilket är en av flera intervjumetoder som går att 

använda vid en kvalitativ datainsamling (Carlsson, 1991, s.33). Skillnaden mellan kvalitativa 

och kvantitativa intervjuer är att de kvalitativa är mindre strukturerade och forskarna kan låta 

respondenten prata mer fritt. Detta för att i största möjliga mån inte styra intervjun för mycket 

där respondenterna får en möjlighet att uttrycka det som de anser är viktigt. Det vi kommer 

rikta in oss på är den semi-strukturerade intervjun, det vill säga vi kommer att utforma vår 

intervjuguide så att den kommer innehålla olika övergripande teman (Bryman & Bell, 2005, 

s.363). Syftet med dessa intervjuer är att få fram information som gör att vi kan förstå hur små 

revisionsbolag konkurrerar och agerar på marknaden. För att uppnå detta gäller det för oss 

som intervjuar att få ett samspel med respondenterna och lyssna på vad som sägs för att kunna 

ställa följdfrågor (Carlsson, 1991, s.33). 

Vi måste vara medvetna om att de som ställer upp på intervjun kan ha egna motiv som är 

mycket oklara. Därför måste vi ställa oss frågan varför just våra respondenter har den rätta 

informationen och varför de vill ställa upp på dessa intervjuer. Vi behöver ta i beräkning att 
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respondenterna kan välja att förvränga eller helt enkelt inte tala sanning (Carlsson, 1991, 

s.35). Det vi gör för att minimera risken att respondenterna ska undanhålla eller förvränga 

information är att vi låter dem vara anonyma. 

Den som intervjuar måste förstå att det som ska undersökas kan uppfattas olika av 

respondenten och den som intervjuar. Intervjuaren måste komma ihåg att det inte är dennes 

uppfattning, utan det är respondentens uppfattningar och tankar som ska ligga till grund för 

vad som kommer fram i slutsatserna (Rosenqvist, 1988, s.19). Det som intervjuaren då måste 

ha är objektivitet, det vill säga att intervjuaren inte får påverka respondenten så att den 

information som respondenten lämnar är korrekt och inte bara det intervjuaren vill höra 

(Thomassen, 2007, s.107).  

Enligt Rosenqvist (1988, s.19) är den semi- strukturerade den mest informativa källan. Detta 

beror på att respondenten får prata fritt om ämnet samtidigt som intervjuaren kan styra 

respondenten genom de olika teman som intervjuaren har arbetat fram under konstruktionen 

av intervjumallen. Fördelen med en semi- strukturerad intervju är att respondenterna har 

möjligheten att prata fritt inom ett ämne vilket kan generera djup information och ny 

förståelse. Samtidigt kan forskaren motverka att respondenternas svar går i en irrelevant 

riktning då uppdelningen i teman sätter ramarna för samtalet.    

 

Vi ska göra semi- strukturerade intervjuer hos respektive respondent. Enligt Carlsson (1991, 

s.37) så är grunden för en lyckad intervju en bra miljö, därför ser vi gärna att det utspelar sig i 

en miljö där respondenten kan känna sig trygg och där han eller hon känner att de kan tala fritt 

och öppet och därmed bidra med så mycket relevant information som möjligt. 

4.3 Intervjuguidens konstruktion 
Carlsson (1991, s.33) nämner ett sätt att utforma en intervjuguide där ett antal teman kommer 

att finnas med som är tänkt ska behandlas under intervjuernas gång. Vi delar in intervjuguiden 

i huvudteman, underteman och sedan i specifika frågor. Då vårt mål är att inte styra dialogen 

allt för mycket, så har vi tänkt ställa frågorna på ett sådant sätt att respondenterna känner att 

de kan utveckla sina svar i olika riktningar. Våra underteman och specifika frågor ska vara ett 

verktyg som vi kan använda oss av om vi anser att respondenternas svar inte har varit 

tillräckligt djupa eller om vi märker att svaren går i en irrelevant riktning. Vi ska dock inte 

försöka styra respondenterna mot att ge oss svar på de mer specifika frågorna som vi har i 

intervjuguiden utan målet är att få respondenterna in på ”rätt spår” vilket i vårt fall betyder att 

de berättar om saker inom de huvudteman som vi har.  

 

Ett tips som återkommer i flertalet metodologiska böcker är att författarna helst ska börja med 

frågeställningar som är generella och ofarliga i sammanhanget (Carlsson, 1991, s.37; Ekholm 

& Fransson, 2006, s.74; Starrin & Svensson, 1996, s.63). Vi har valt att inleda vår 

intervjuguide med bakgrundsfrågor för att få reda på mer om byråerna och personerna som 

intervjuas. Ytterligare en anledning till att vi valt detta upplägg är att vi inte känner någon av 

respondenterna och för att kunna få mer utförliga svar så kan en mjukstart av intervjun vara 

bättre än att direkt gå på attitydfrågor eller dylikt. En annan aspekt som är viktig att tänka på 

vid intervjuer är att svaren ska ses ur respondentens världsbild och inte författarnas. Därför är 

bakgrundsinformationen om respektive byrå och respondent viktig och föranleder också att 

författarna håller en distans till intervjun där egna värderingar inte ska komma fram i varken 

frågorna eller bemötandet av respondentens svar (Bryman & Bell, 2005, s.369). 
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Intervjuguiden består av fyra stycken huvudteman; affärsidé, marknadsuppfattning, 

konkurrensstrategier och revisionsplikt. De två första temana, affärsidén och 

marknadsuppfattningen, kan ses som en inledning eftersom detta generar en övergripande bild 

över byråernas roll på marknaden och respondenternas syn på den. I dessa teman så finns 

även möjligheten att det fjärde temat, revisionsplikten, involveras om respondenten drar 

intervjun åt det hållet. Eftersom en stor del av marknadsuppfattningen består av att förutse 

framtida möjligheter och hot så kan förändringen av revisionsplikten redan diskuteras här. 

Revisionsplikten är ett så pass aktuellt tema för byråerna att vi måste vara beredda på att den 

kan dyka upp lite varstans under intervjun vilket leder till att vi kommer vara flexibel och 

hantera ämnet så fort det dyker upp och vi anser att det passar, även om temat är senare i vår 

guide. 

 

Tredje temat är konkurrensstrategier och tanken med detta är att respondenten ska ges en 

möjlighet att ge sin version av hur de väljer att konkurrera på revisionsmarknaden samt hur de 

anser att en byrå borde agera. Vi vill undvika att ställa den direkta frågan till respondenterna 

om hur deras konkurrensstrategi är eftersom detta kan vara lite känsligt med tanke på att de 

kanske inte är så villiga att dela med sig av detta även om de behandlas anonymt. Därför har 

vi formulerat frågan på så vis att de får uttrycka sin uppfattning om det bästa sättet att gå 

tillväga och sen så kan vi via följdfrågor få reda på hur detta är kopplat till den egna byrån 

eller om de självmant kommer in på det. Detta kan kopplas till de konkurrensstrategier som 

bland annat Porter, Chan och DeAngelo har funnit som allmänt för företag medan vi nu får 

reda på mer om hur just revisionsbyråer gör. 

 

Konkurrensstrategierna är vårt viktigaste tema i denna studie och är således det vi främst vill 

fokusera intervjuerna på. Bakgrundsinformationen samt marknadsuppfattningen är tänkt ska 

leda in samtalet mot dessa ämnen och på så vis ge oss ett perspektiv på hur respondenten 

tycker och tänker. I teorin framkom det att relationsmarknadsföring kunde vara ett alternativt 

konkurrensmedel. Vilket är också en viktig del i vår undersökning och som vi tar med under 

temat affärsidé som specifika frågor under tillväxtplaner.  

 

Som tidigare nämnt är det svårt på förhand att veta hur intervjuerna kommer utveckla sig och 

det är något som vi kommer försöka förbereda oss på. Vi kommer behöva formulera 

följdfrågor till det som respondenterna säger och efter varje intervju kommer vi analysera 

frågorna som uppkommit för att se om intervjuguiden behöver förändras på något vis och 

skriva om den vid behov. Intervjuguiden, som finns i bilaga 1, är därför den slutgiltiga 

versionen som vi använt oss av och inte den ursprungliga. Det huvudsakliga i studien är inte 

att respondenterna ska svara på exakt samma frågor utan vårt mål är att få ut så mycket 

information som möjligt om detta område vilket innebär att frågorna kan ställas mer 

varierande. 

4.4 Val av respondenter 
När en studie genomförs så ska författarna på ett eller annat sätt samla in data. Innan 

författarna ska utföra insamlingen av information så måste de bestämma sig vart de ska samla 

in sin information, närmare bestämt vilka respondenter som ska väljas (Bryman & Bell, 2005, 

s.377-379). 

 

Vi anser att vi har en god uppfattning om ämnet då vi under arbetets gång har läst på om 

relevanta teorier. Vi måste välja respondenter som besvara vår problemformulering och vårt 
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syfte. (Reinecker & Stray Jorgensen, 2006, s.310; Jacobsen, 2007, s.125) Detta för att få en 

trovärdig slutsats i vårt arbete (Creswell, 2009, s.178). Vi vill att varje intervju går mer på 

djupet än att samla in svar från många och på så sätt riskera att tappa värdefull information. I 

en kvalitativ undersökning väljs respondenter med omsorg för att på så sätt öka möjligheterna 

för relevanta svar, då respondenterna som intervjuas är kunniga på området. Det vill säga vi 

väljer små revisionsbyråer och intervjuar en anställd från respektive byrå som ska ha god 

insyn i byråns verksamhet, helst i en ledande position.  

 

Valet av respondenter beror på tre faktorer, var de ska äga rum, vilka som har möjlighet att bli 

intervjuade och vilka som kan ge intervjuaren relevant information (Creswell, 2009, s.178). 

Det är mycket tidskrävande att samla in och tolka data från en kvalitativ undersökning 

(Jacobsen, 2007, s.120), detta gör att vi inte kan bredda oss för mycket, till exempel att 

involvera andra typer av professionella tjänsteföretag.  

 

Från början var vårt mål att söka respondenter från en och samma marknad men denna plan 

var vi tvungna att revidera tämligen omgående eftersom vi upptäckte att det inte fanns så 

många revisionsbyråer som vi först trodde. Då vi utökade vårt undersökta område så ansåg vi 

att det behövdes göra en distinktion mellan byråerna med hänsyn till vilken storlek på 

marknaden som de agerade på. Genom bolagsverkets hemsida kunde vi kontrollera hur många 

företag och föreningar det fanns i respektive kommun under 2010 vilket låg som grund till 

vårt val att dra en linje mellan stor och liten marknad vid 10 000 stycken. Det var även ett illa 

valt tillfälle att gå ut till revisionsbyråer då det var deklarationstider vilket innebar att många 

av de tänkta respondenterna hade mycket arbete. Detta var dock något som vi var tvungna att 

leva med då vi inte kunnat gå ut tidigare med intervjuerna, och då riskera att inte samla in 

tillräckligt relevant information för studien då teorier och metodval inte var tillräckligt 

genomarbetade.   

  

För att hitta respondenter använde vi oss av sökmotorerna från Eniro och Hitta med revision 

som sökord. Vi sållade först bort de fyra stora revisionsbyråerna och sedan valde vi att 

kontakta övriga byråer som vi ansåg lämpliga för vår studie utan inbördes rangordning. I de 

fall det var möjligt valde vi att möta dem i deras lokaler för att be om en intervju. 

Anledningen till att vi valde att träffa dem personligen var för att vi ansåg att det är lättare för 

dem att ta sig tid om vi träffas personligen, samt att det ser mer seriöst ut. Samspelet är 

mycket viktigt mellan intervjuaren och respondenten (Carlsson, 1991, s.37) och vi ansåg att 

det blir lättare att skapa en god relation om vi presenterar oss personligen.        

4.5 Genomförande av intervju 
Vi gick i början av vecka 15 ut till byråerna vi valt, cirka 15 stycken, och försökte få kontakt 

med en godkänd revisor som hade en ledande roll och god insyn i byrån då det ökade 

chanserna att de hade mycket kunskap och åsikter om marknaden. Vid varje tillfälle gav vi en 

kort introduktion om vilka vi var, vad vi höll på med och frågade om de kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju. Vi förklarade även att intervjun skulle ta ungefär en timme av deras 

tid. Första personen som vi pratade valde att ställa upp på en intervju senare samma vecka 

även om det just då fanns mycket arbete att göra. Därefter stötte vi på ett problem som vi inte 

hade räknat med från början, nämligen att nästa byrå som vi besökte inte höll på med revision 

utan var en redovisningsbyrå. Då vår studie är inriktad mot revisionsbyråer som håller på med 

både revision och redovisning så var vi tvungna att exkludera de som endast höll på med 

redovisnings- och konsulttjänster, vilka inte exkluderas på sökmotorerna. Detta gjorde att vi 
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behövde se över alla byråer som vi tänkt kontakta för att ta bort de som inte var relevant för 

denna studie, vilket innebar att det fanns betydligt färre byråer än vi tidigare trott. 

 

Under första dagen lyckades vi boka in fyra stycken intervjuer med respondenter från byråer 

på den större marknaden under vecka 15 och 16. Tiderna som gällde var under deras arbetstid 

och intervjuerna bokades in i byråernas egna lokaler. Anledningen till att vi valde att hålla 

intervjuerna i deras egna lokaler och under tider som passade dem bäst var att få 

respondenterna att känna sig mindre pressade av jobbstressen. Att hålla möten på platser som 

respondenter känner sig bekväma i kan betyda att respondenterna svarar på frågorna på ett 

mer naturligt sätt och i och med detta fås mer relevant information (Carlsson, 1991, s.43). 

 

Fyra intervjuer skulle i vårt tycke innebära alldeles för lite material för att kunna göra analyser 

som ger relevant kunskap, därför valde vi att utöka vårt område till revisionsbyråer på en 

mindre marknad, som representeras av två mindre städer. Även om detta inte var den 

ursprungliga planen för detta arbete så ansåg vi att det vore rimligt att studera den mindre 

marknaden för att få en rikare förståelse. Genom att involvera ytterligare en marknad så kan 

vi möjligtvis finna likheter och skillnader mellan byråer på olika marknadsstorlekar. Detta 

resulterade i att vi fick två intervjuer inbokade i vardera av de mindre städerna, vilka utfördes 

under vecka 17 och 18. Även dessa intervjuer kom att hållas under deras arbetstider då det var 

enklast för dem att träffas, samt att de skulle känna sig bekväma.  

 

När vi tog kontakt med respektive person så berättade vi aldrig om vilka teman som skulle tas 

upp under intervjun utan varje respondent fick själva associera utifrån det generella vi sa att 

vårt arbete handlade om. Vi valde att inte säga något om de teman som skulle diskuteras 

under intervjun eftersom vi ansåg att respondenterna inte behövde förbereda sig allt för 

mycket inför intervjuerna då många av frågorna var attitydfrågor samt frågor om hur deras 

byrå agerar, eller har agerat. Däremot så frågade ett par av respondenterna vid planeringen av 

tidpunkt för intervjun om vad vi ungefär skulle prata om och då berättade eller skickade vi en 

lista på de huvudteman som vi hade. 

 

Innan varje intervju hade vi en kort informationsstund med varje respondent. Där berättade vi 

om vad vårt examensarbete handlade om, hur vår intervjuguide var uppbyggd samt vilka 

teman vi hade. Vi informerade även om att respondenterna och deras revisionsbyråer skulle 

förbli anonyma i vår uppsats och diktafoninspelningen var endast för våra öron. Vi frågade 

även om det gick bra om vi kom på något som vi ville fråga ytterligare om det gick bra att 

kontakta de i efterhand via telefon eller e-mail. Detsamma gällde för dem, om de kände att de 

vill lägga till eller revidera något de sagt.  

4.6 Databearbetning  
Eftersom presentationen av empirin är den enda kontakt som läsaren har med respondenternas 

verklighet. Därför är det mycket viktigt att framställningen av empirin ger en rättvis bild för 

att arbetet ska bli trovärdigt (Nylén, 2005, s.13).  Därför är det viktigt att redan när vi 

bearbetar den informationen som vi har fått, att vi är noggranna. 

  

Under intervjuns gång hade vi en diktafon som spelade in allt som sades, vilket kan leda till 

att respondenten känner sig lite obekväm (Carlsson, 1991, s.39-40). Nuförtiden är diktafoner 

och annan teknisk utrustning så pass vanlig att det oftast inte stör respondenten och vi märkte 

inte av att någon av respondenterna kände sig illa till mods på grund av diktafonen.  Efter 
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varje intervju började vi så snabbt som möjligt med att arbeta med den informationen som vi 

hade fått eftersom det var färskt i minnet och det blev lättare att skriva ner ord som var svåra 

att höra på inspelningen. Vid transkriberingen så skrev vi ner allt som sades, ord för ord, 

samtidigt som vi försökte få med dialektala uttryck eller ord för att, som skrevs tidigare, få en 

så naturlig bild av respondenten som möjligt.  
  

Som vi tidigare har nämnt så lovade vi våra respondenter att vi skulle låta dem vara anonyma 

i vårt arbete. Detta innebär att vi inte kan skriva in varken deras eller byråns namn i uppsatsen 

och därför väljer vi istället att koda om byråerna till bokstäver, A-H. Detta gör det även lättare 

för oss och läsaren att se vilka av respondenterna som har sagt vad och på så sätt skilja på dem 

i de teman som vi har satt upp (Nylén, 2005, s.21). Vi har valt att dela in respondenterna efter 

marknad, det vill säga byråerna A-D är från den större marknaden medan E-H representerar 

byråer som agerar på en mindre marknad. 

  

Vi har valt den narrativa metoden för arbete med vår empiri. I denna metod finns det inga 

korrekta sätt att presentera den information som har framkommit genom datainsamlingen. Det 

finns dock tre rekommenderade sätt, antingen byggs empirin upp som en historia, som en 

följetong, eller i teman, vilket är sättet vi har valt (Nylén, 2005, s.50). Detta är en metod för 

hur forskare på ett pedagogiskt sätt kan presentera kvalitativa data. Den sociala verkligheten 

beskrivs med hjälp av människors berättelser. Via deras berättelser så kan vi ta fram en 

bearbetad version av respondenternas svar. Till slut presenterar forskaren materialet i empirin 

på ett strukturerat och sammanfattande sätt (Nylén, 2005, s.53). 

 

Detta tillvägagångssätt ger oss ett tydligt mönster som är lätt att förstå för läsaren. Den 

empiriska framställningen bör vara lättläst så att läsaren kan förstå det som står där. En metod 

som kan användas för att beskriva situationer och miljöer är att involvera mycket detaljrik 

fakta och känslor så att det är på gränsen till rörigt (Nylén, 2005, s.161). Detta anser vi blir för 

mycket text och det blir svårt för läsaren att få en bra uppfattning vad som står i empirin och 

därmed blir det svårt att spåra våra slutsatser tillbaka till empirin. Men framför allt så är det en 

dålig metod för att det blir för många sidor och det blir tungt för läsaren att läsa empirin. I 

empirin väljer vi att lyfta fram de mest relevanta svaren. Tyvärr så påverkas detaljrikedomen i 

empirin av detta men det är ett nödvändigt för att få empirin så lättläst och så pedagogisk som 

möjlig (Nylén, 2005, s.159-162). Empirin är uppdelad på så sätt att vi har separerat på 

respondenternas svar, för att lättare skilja de åt, och istället fokuserat på att återge relativt 

mycket av respondenternas berättelser. Fördelen är att läsaren får översikt av det varje 

respondent säger, nackdelen är att det blir svårare att se en kollektiv uppfattning om varje 

tema.  

 

Vi har delat upp empirin och analysen i två kapitel för att få en bättre struktur på arbetet. Vi 

vill göra detta eftersom det ger läsaren en bättre överblick av vad som har sagts under 

intervjuerna och har då en bättre möjlighet enligt oss att koppla till analysen. Nylén (2005, 

s.22-23) anser att forskarna ska skilja på empiri och analys då dessa kräver två helt olika 

arbetssätt. Empirin är en sammanfattning av det respondenterna har sagt under intervjun och 

delas in i de teman som vi har haft i intervjuguiden. Det har lett till att vi har lagt till nya 

teman i empirin för att få med ytterligare information som är relevant för vår studie. Nylén 

(2005, s.52) påpekar även att presentationen av empirin skall vara livlig och detaljrik för att 

på så sätt återkapa stämningen och miljön för läsaren. 
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I analysen kommer vi att involvera mer av våra egna tankar och analyser samt koppla 

respondenternas svar till teorier, alternativt utveckla egna begrepp om teorier inte finns 

tillgängligt. Det finns inte något givet sätt för hur forskare ska analysera den empiri som 

erhållits med den narrativa metoden. Nylén (2005, s.51) beskriver en analysmetod där 

analysen sker på den interpersonella nivån och för att göra det så måste empirin beskriva 

grundligt de olika respondenternas svar. Med en interpersonell nivå så menas det att forskaren 

tittar på likheter och skillnader mellan olika respondenter och deras svar. Vi har gjort en 

studie där vi studerar situationen för de mindre byråerna och deras marknad. Vi har gjort åtta 

stycken fallstudier, detta leder till att vi i vår analys kan tolka information på en interpersonell 

nivå genom den detaljerade beskrivningen som vi har presenterat i vår empiri.  

  

Nylén (2005, s.49-50) påpekar att det är mycket viktigt att forskare delar in svaren i de teman 

som har satts upp efter de berättelser som respondenterna har återgivit och även tar med de 

nya teman som dykt upp under intervjuernas gång för att på så sätt få ytterligare djup i 

analysen. Detta leder till en väl genomarbetad analys där vi går ned på djupet och analyserar 

våra frågeställningar och får på så sätt fram hållbara slutsatser. Relationer var inget tema i vår 

intervjuguide men genom respondenternas svar fick detta en egen rubrik och behandlas som 

ett eget tema. 
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Kapitel 5 Empiri 
I detta kapitel presenteras byråerna och respondenterna, samt de svar de har givit indelat efter 
intervjuguidens teman. 

5.1 Byrå- och Respondentpresentation 

Byrå A 

Byrån som respondent A arbetar på har idag 13 stycken anställda på kontoret och är baserat i 

den större staden, där en är auktoriserad revisor och två är godkända revisorer. Företaget 

grundades av respondenten och en till revisor år 2006, då de bara höll på med revision och 

sedan 2009 har de ingått i den nuvarande konstellationen. Respondent A:s huvudsakliga 

arbetsuppgifter som partner är revision, sysselsätta assistenterna, administration samt övrigt 

företagsarbete.  Respondent A har jobbat inom revisionsbranschen sedan 1996 och har inte 

jobbat inom någon annan bransch sedan respondenten gick ut universitetet. Denne började sin 

karriär på Ernst & Young och blev där också godkänd revisor 2001. 

 

Byråns affärsidé är att lokalt rikta sig mot små och medelstora ägarledda företag och ge dessa 

tjänster med god kvalité, men kunderna skall även kunna känna att byrån erbjuder en 

personlig prägel. Deras tjänster är koncentrerade till redovisning och revision och idag lägger 

de främst tyngd på redovisning på grund av den förändring som sker på revisionsmarknaden. 

Om kunden är i behov av andra tjänster som till exempel bolagsbildning eller skattefrågor 

köper byrån in externa konsulter som utför dessa tjänster. Byrån siktar även på att få in fler 

konsulttjänster eftersom det är mer intressant att arbeta med och mer lönsamt.  

 

Byrån har främst kunder inom transportföretag, detta beror på att den som respondenten 

startade upp byrån med hade jobbat inom transportindustrin och därigenom fått kontakt med 

kunder. Respondenten tyckte att det fanns en nackdel med att byrån var så specialiserad och 

det var att potentiella kunder kunde få för sig att deras byrå bara kunde transportbranschen. 

Som respondent A uttryckte sig ”kunderna vet att XX kan mycket inom transport och därför 

har han väldigt mycket transportkunder.” 

 

Deras mål är att aldrig bli mer än 20 anställda på den lokala byrån och de kommer inom de 

närmsta åren koncentrera sig på att växa på redovisningssidan för att revisionssidan kommer 

minska på grund av förändringen av revisionsplikten. De försöker behålla kunderna genom att 

erbjuda tjänster med hög kvalité men de försöker även identifiera vad kunderna efterfrågar. 

Detta är dock svårt eftersom ”Det är dock inte helt tydligt, eftersom kunderna inte vet vad de 

vill ha. För de har alltid fått sagt till sig vad de behöver”. 

 

Respondenten påpekar också att ”det handlar mycket om personkemi, inte bara om själva 

tjänsten.” 

 

Marknadsuppfattning 

Respondent A anser att ”det är väl de fyra som är våra huvudsakliga konkurrenter 

egentligen” och det var främst PWC som dominerade den lokala marknaden. Respondenten 

har även sagt att ”man har alltid sagt att den är väldigt trögrörlig, och det är den, den har 

ganska, blivit lite, den kanske rör sig lite snabbare men det sa man säkert på 80-talet också, 

men den är fortfarande trögrörlig”. 
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Ryktet anser respondent A vara mycket viktigt för revisionsbyråer. Denne anser att det är 

lättare att skapa sig ett gott rykte om byrån är stor. Det är också så att de eventuella externa 

intressenterna vill att företaget ska ha någon av de fyra stora som revisor eftersom de anser att 

de har bättre kvalité. Samtidigt anser respondenten att ryktet inte är lika viktigt eftersom 

kunderna har dålig koll på revisionsmarknaden i största allmänhet och därför inte har någon 

aning om vad som föregår där. Det är mycket viktigt för byrån att det är de anställda som ska 

profileras när de försöker skapa sig ett namn på den lokala marknaden, eftersom kunderna blir 

väldigt lojala mot deras revisor. Som respondenten uttryckte sig ”då är frågan hur man ska 

varumärka sig, och på den lokala marknaden för oss så är det viktigare att profilera våra 

anställda.” 

 

Det finns även skillnader i kompetens mellan små och stora byråer enligt respondent A, och 

då är det framför allt kompetensen för stora bolag. Men det finns även skillnad mellan 

storstad och landsort eftersom du blir mer specialiserad på en stor byrå i en stor stad. Enligt 

respondent A samarbetas det med redovisningsbyråer, och i enstaka fall med revisionsbyråer, 

men då bara för att de måste. 

 

Konkurrensstrategier 

Respondent A anser att det inte är lönt att konkurrera med priset eftersom det är svårt att få 

lönsamhet, sedan har de inte samma resurser som i en stor byrå. Respondenten sa ”Nä alltså 

problemet är ju med prispress som det alltid är att det går inte att få ihop det, alltså jag 

menar du måste få en viss lönsamhet och, och köpa omsättning är ju ganska dyrt”. 

 

Rent prismässigt ligger byrån strax under de stora byråerna men de är heller inte de billigaste, 

de försöker inte ta timpris utan de tar betalt för den tjänst som de har utfört. Respondenten 

påpekar också att priset inte automatiskt beskriver kvalitén på tjänsten och att försöka 

differentiera sig på något sätt tycker respondenten också är svårt, det enda som kunde göras 

var att lägga till några tekniska hjälpmedel, som tillexempel löpande redovisning på webben. 

Respondenten anser att det är väldigt svårt att differentiera sig om kunderna inte vet vad 

revisorerna håller på med, byrån är också dålig på att förklara vad de håller på med. 

Kostnaderna är också svåra att konkurrera med eftersom den största kostnaden är personalen, 

vilket är den viktigaste komponenten för byrån, enligt respondenten. Det handlar istället om 

att effektivisera arbetsuppgifterna så att varje anställd gör rätt saker och respondenten betonar 

att det inte går att dra ned på utbildningen av personalen. 

 

Revisionsplikten 

Respondenten anser att det kommer bli större konkurrens om kunderna och att det kommer att 

bli rörigt på marknaden. Det är framförallt de nya företagarna som inte kommer skaffa 

revisor. Respondenten ställer sig också frågande till hur de externa intressenterna kommer 

agera ”Och sen får vi ju se hur bankerna ställer sig, om de kommer starta egna 

revisionsavdelningar eller om de kommer efterfråga några andra tjänster” 

 

Den intervjuade hade fått lite indikationer av nuvarande kunder hur de ville göra när 

revisionsplikten ändrades. Denne ansåg att det var oturligt att förändringen gjorde så de inte 

fick göra något annat än att revidera företag, vilket gör att kunden inte blir lika beroende av 

byrån. För närvarande har byrån inte gjort några förberedelser inför kommande förändringar 

på marknaden. 



   

 

37 

 

Byrå B 

Kontoret har fem anställda, varav två revisorer, där en är godkänd. Respondent B startade upp 

kontoret i den större staden 1997, och idag är denne delägare av det lokala kontoret men det 

startades upp på annan ort redan 1995. Respondent B började i revisionsbranschen 1984 och 

blev godkänd revisor 1994. Denne har även jobbat åt tre av de stora byråerna samt i ett 

dotterbolag å Ernst & Young.  Respondentens utbildning är att denne läste ekonomi och 

revision samt några enstaka kurser vid universitetet i Umeå. Arbetsuppgifterna består av 

revision och konsultation.  

 

Byrån jobbar lokalt mot små och medelstora ägarledda företag och med tyngden på små 

företag, främst mot handelsbolag och föreningar. Byrån har inte några direkta tillväxtplaner, 

de ser till att alltid ha lite för mycket att göra för att sedan anställa en ny när det blir alldelses 

för mycket. De tjänster som de erbjuder är redovisning, revision, konsultation samt 

deklaration. De erbjuder en helhetshjälp och om det krävs så tar de in externa konsulter som 

exempelvis jurister eller andra konsulter. Angående den specialisering som respondenten har 

så tycker denna att det är ganska bra för att det som någon är bra på, det ska den jobba med. 

Respondenten säger att den gillar att jobba mot mindre kunder eftersom det blir mer 

personligt. För att komma i kontakt med nya kunder så använder byrån sig av sin hemsida, 

men de flesta kommer dit via rekommendationer. Det är som respondenten säger att ”det är 

oftast via rekommendation, men om vi säger mellan 30-40 procent som hittar oss via 

hemsidan”. 

 

De behåller existerande kunder genom att vårda relationerna, till exempel att de själva inte 

väntar på att kunden ska fråga utan byrån tar kontakt med kunden och ger förslag. 

 

Marknadsuppfattning 

Respondentens uppfattning är att det först och främst är de byråer som är lika stora som dem 

som är de största konkurrenterna. De fyra stora byråerna var ett inte lika stort hot. Det är dock 

PWC och Ernst & Young som dominerar den lokala marknaden. Rykte är mycket viktigt 

eftersom respondenten vill att kunder ska vilja jobba med deras byrå, där byrån skapar ett gott 

rykte genom att göra ett bra arbete. Respondenten påpekar även att det är viktigt med ett gott 

rykte mot olika externa intressenter som till exempel skatteverket. 

 

Kompetensen skilde sig mellan små och stora byråer enligt respondent B, detta för att en 

större firma har bredare kunskap om revision och konsultation. Respondenten menade att 

”vissa små som kanske har jobbat åt en, som har jobbat själv i alla år, så lärt sig av den och 

så tar den över. Jaa, då har man, inte kanske lika bred kunskap, bredd framförallt inom 

revision, och kanske inte konsultdelarna heller”. 

 

Respondents B:s samarbete med andra revisionsbyråer existerar inte och byrån jobbar inte 

heller med andra redovisningsbyråer. 

 

Konkurrensstrategier 

Enligt respondenten så kunde de konkurrera med hjälp av vanlig marknadsföring eller via 

hemsidan, men framför allt med hjälp av rekommendationer. Respondenten vill helst inte 

konkurrera med hjälp av priser, visst kunde de gå ned lite i timpris men då gör de en offert på 

två-tre år istället för att locka med ett lågt pris under det första året. Byrån tar också betalt per 

timme, B sa att ”jag ser inte priset som en konkurrent, jag har aldrig upplevt det, det är 
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skillnad från en vanlig bransch, där man säljer och köper varor, man köper kompetens och då 

betalar man marknadspris för det”. 

 

Respondenten trodde att det var främst de större byråerna som köpte uppdrag, den sa”jag tror 

ju att de stora byråerna jobbar lite så, de har varit lite desperata under ett antal år, för att 

fylla jobb eftersom att de sitter med många anställda”. 

 

Respondenten anser att de flesta kunderna inte är särskilt känsliga för priser utan de är mer 

glada över att få det gjort. De gör inget för att övertyga kunderna om kvalitén på tjänsterna. B 

upplever att det är svårt att få tjänsterna att sticka ut eftersom kunden är så dåligt insatt i vad 

de gör. Respondenten ansåg att sänka kostnader var svårt eftersom de redan hade så låga 

kostnader, men det var inte svårt att få tag på kompetent arbetskraft. 

 

Revisionsplikten 

Byrån har förberett sig med att ta in så mycket redovisning som de kan genom att de som har 

revision hos dem och inte gör sin redovisning själv måste ha sin redovisning hos respondent 

B. Respondenten ser även att andra revisionsbyråer har förberett sig genom att köpa upp 

redovisningsbyråer, och då främst de fyra stora. Respondenten sa ”många byråer har köpt 

upp redovisningsbyråer, de stora jobbar ju så, de har ju fyllt på väldigt mycket, de har blivit 

väldigt stora” 

 

Det som kommer hända är att det kommer bli en mycket råare konkurrens på marknaden än 

vad det var förut. Respondenten påpekade att förr lät de varandras kunder vara men nu så 

säger denne att ”jag vet ju bland annat en större byrå som ringer på alla mina kunder, inte 

bara en gång utan flera gånger” 

 

Enligt respondent B så har det bara varit en kund som har hört av sig om att inte fortsätta med 

revision. Respondenten ansåg att det inte kommer falla bort så många kunder eftersom 

gränserna är ganska låga. 

Byrå C 

Revisionsbyrån inriktar sig mot små och medelstora ägarledda företag och de jobbar på den 

lokala marknaden. Kontoret är baserat i den större staden där det för närvarande jobbar 16 

stycken, varav åtta stycken på redovisningsdelen. De har sex stycken godkända revisorer. 

Under de senaste åren har revisionsbyrån genomgått olika konstellationer och de har förvärvat 

en redovisningsbyrå. Respondent C har varit i branschen sedan 1988 och har bland annat 

jobbat på en av de stora byråerna mellan åren 1990-2010 och har sedan ett halvår jobbat på 

den nuvarande byrån, där respondenten inte har en ledande roll. År 2001 blev respondenten 

godkänd revisor. De nuvarande arbetsuppgifterna är revision, rådgivning samt beskattning. 

Utbildningen genomfördes vid högskolan i Gävle/Sandviken, samt enstaka kurser vid Umeå 

universitet.  

 

Företagets affärsidé har varit att de ska vara lokalt förankrade, trots att byrån finns i andra 

delar av landet så är styret decentraliserat, det vill säga det är mycket självstyre. Byråns fokus 

ligger på små och medelstora ägarledda företag. Enligt respondent C så är det främst revision 

och redovisning som byrån erbjuder och de lägger lika stor vikt på båda. Denne sa ”vi 

försöker se oss som en enhet och utveckla de delar där det behövs göras förbättringar eller 

så. Så att, vi ser som inte någon konkurrens mellan de olika avdelningarna”. 
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Respondent C anser att byrån inte har någon speciell inriktning mer än att de har små och 

medelstora ägarledda företag som kunder. Respondenten var lite osäker på hur 

expansionsplanerna ser ut för framtiden, den påpekade att lokalerna var fulla men utesluter 

inte att det kan bli någon form av expansion i framtiden. 

 

Byrån använde sig lite av annonsering för att ta kontakt med nya kunder men den största 

delen fick byrån genom kontakter och rekommendationer. Kunderna känner sig mer sedda i 

en mindre byrå och på så sätt stannar de existerande kunderna kvar, genom att byrån 

engagerar sig. Respondenten menade att ”Engagemanget är oerhört viktigt för, engagemang 

och tillgänglighet är väl viktiga faktorer för att upprätthålla en bra kundrelation” 

 

Respondenten påpekar dock att det är mycket individuellt hur mycket engagemang en revisor 

lägger på kunden. Det största målet på kort och lång sikt är att svetsa samman byrån så att alla 

strävar åt samma håll. 

 

Marknadsuppfattning 

Enligt C så är orten där byrån opererar på utsatt för en tuff konkurrens eftersom det finns 

många aktörer på marknaden. Detta leder till att det blir tufft att hålla en bra prisbild. 

Respondenten anser att det är byråerna i samma storlek som är de största konkurrenterna 

eftersom de har samma kunder men de byråer som dominerar den lokala marknaden är de 

större byråerna. 

 

Respondenten påpekar att det är arbetet som revisorerna gör som påverkar ryktet, om det blir 

bra eller dåligt. Byrån måste ha resurser för att kunna slutföra uppdragen på ett 

tillfredställande sätt. Respondenten påpekar att personliga kontakter med kunden är viktig 

eftersom de kan komma med varierande frågor. Samarbete med andra revisionsbyråer 

förekommer enligt respondenten sällan, men de samarbetar med andra konsulter inom till 

exempel skattefrågor där det förekommer ofta. Respondenten uttryckte det som så att 

”skattekonsult, vi har ju som ingen på kontoret, så att säga, så där får vi köpa en del 

tjänster” 

 

Konkurrensstrategier 

Respondenten anser att bäst konkurrens sker genom att ha ett sådant brett nätverk som 

möjligt. C är inte särskilt övertygad om att priset är den bästa vägen att gå eftersom det kan bli 

en nedåtgående spiral, och allt handlar inte om priset. Respondenten anser att deras pris är lite 

lägre än de stora byråerna, detta på grund av att de inte har några overheadkostnader. Sänka 

de kostnader som en byrå har är en svår uppgift men det underlättar om byrån är ett 10-tal 

personer som kan dela på licensavgifterna så det blir billigare per person. Respondenten anser 

att det är svårt att differentiera tjänsterna eftersom ”vi har ju liksom RS och ISA som styr hur 

vi ska jobba”, vilket gör det svårt att komma med något nytt. 

 

Revisionsplikten 

Enligt respondent C kommer branschen att bli tuffare, denne anser att branschen har förberett 

sig på så sätt att byråerna har riktat in sig på de medelstora kunderna. Respondentens byrå har 

inte tagit några beslut ännu utan denne menar att det är osäkert vad som kommer att hända 

men det har fått reda på att hälften av de nystartade bolagen inte kommer att anlita revisor. 

Respondenten tror dock att på 3-4 års sikt så kommer antalet revisioner minska med cirka 40 
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procent och att de då kan tvingas jobba med redovisning och rådgivningsfrågor. ”Om det då 

blir att man försöker jobba mer med rådgivning och redovisnings frågor det kan ju vara en 

väg också” 

Byrå D 

Byrån startades upp 1996 och riktar sig mot lokala ägarledda företag. Kontoret ligger i den 

större staden och består av åtta anställda varav 2 är godkända revisorer. Respondent D har 

jobbat inom branschen sedan 1980 och denne blev godkänd revisor 1990. Respondentens 

utbildning är några enstaka kurser vid Umeå universitet. Respondenten har även jobbat på ett 

flertal av de större byråerna men startade eget 1996. Arbetsuppgifterna är 50 procent revision 

och 50 procent redovisning och konsultation. Byråns affärsidé har varit att jobba på en lokal 

marknad med inriktning mot ägarledda företag och att ha en personlig touch på det de gör. 

Enligt respondenten skapar det en konkurrensfördel mot de stora byråerna eftersom ”Där är 

det så många hierarkier och nivåer och det är många kunder som hamnar mitt emellan, att de 

inte har fullt grepp om kunden.” 

 

De tjänster som byrån erbjuder är först och främst revision, men de utgår även från vad 

kunden efterfrågar. Byrån har omedvetet specialiserat sig mot psykologer och psykiatriker. 

Detta, menar D är, ”för att man har en och så pratar han med sin kollega, kollega pratar med 

han liksom och det är så vi får kunder till 95 procent”. 

 

Inga tillväxtplaner finns det enligt respondenten eftersom deras lokaler inte rymmer fler. De 

får som sagt nya kunder genom rekommendationer av nuvarande kunder och för att behålla de 

kunderna så gäller det att göra ett bra jobb och skapa en bra relation. Det är som respondenten 

säger att ”Det är ju lite grann att de lämnar ju ut ens liv åt en och det är ju inte bara 

företaget, det kan ju vara allting annat runtomkring som man har liksom diskuterat under en 

massa års lopp” 

 

Marknadsuppfattning 

Respondenten anser att det inte är de jämnstora byråerna som är de största konkurrenterna 

eftersom de har bra samarbete mellan varandra. Respondenten anser att det är de större 

byråerna som är de största konkurrenterna numera eftersom de försöker aktivt värva kunder. 

Respondenten anser att det är Ernst & Young som dominerar den lokala marknaden. D anser 

att det är större konkurrens om kunder i mindre orter. 

 

Respondenten anser att ryktet är viktigt men då först och främst för de eventuellt nya 

kunderna. Det enda sättet för att få ett gott rykte om sig är att göra ett bra jobb. Det finns vissa 

bitar som skiljer de mindre byråerna mot de större, vilket enligt respondent D är att de är 

bättre på att arbeta med ägarledda företag. De större har däremot mer resurser när det gäller 

speciell expertis. Enligt respondenten så sker det samarbete mellan byråerna ”Ja visst gör vi 

det. Det är ofta att man ringer och pratar med någon kollega om vissa frågor som man vet att 

det är han eller hon duktiga på, så att nog sker det samarbete så” 

 

Konkurrensstrategier 

Det bästa sättet att konkurrera på är enligt respondenten att göra ett bra jobb, de mindre 

byråerna har även konkurrensfördel mot de större byråerna genom att de kan skapa en stark 

relation till kunden. Priset var ingenting byrån konkurrerade med eftersom kunderna inte var 

särskilt priskänsliga och de hade redan lägre priser än vad de stora byråerna har, vilket 
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berodde på att byrån inte har några overheadkostnader. Det förekommer att vissa byråer köper 

uppdrag, men att deras byrå inte gör det. De erbjuder sällan fasta kostnader eftersom de inte 

vet hur mycket tid de behöver lägga ner. 

 

”Om kunderna vill ha ett fast pris så brukar jag alltid vända på det liksom utifrån vad de 

håller på med. Kommer det in en golvläggare och ska absolut ha ett fast pris då kan man 

vända på det och säga ”men ok, jag kommer till dig säger att jag vill ha ett golv inlagt, jag 

vill ha ett fast pris på det” då frågar ju du ”hur mycket ska jag lägga in?”, ”Ja men det ser vi 

väl” säger jag, ”jag vill ändå ha ett fast pris.” 

 

Respondenten anser att det inte är nödvändigt att konkurrera med hjälp av sänkta kostnader 

eftersom de redan har det så pass billigt. Respondenten säger att ”jag tror att det är viktigt att 

inte tänka så mycket på kostnaderna utan det är viktigare att fokusera på intäkterna” 

 

Att differentiera tjänsterna blir också svårt eftersom ”Kunderna vet fan inte vad de ska ha. Ja 

men alltså det är ju märkligt, utan det är som att ta upp det här med revisionsplikt med 

kunderna och ”ja men vi måste ju ha hjälp”, säger de. De förstår inte vad är lagstadgad 

revision och vad är allt det andra.” 

 

Revisionsplikt 

På frågan om hur revisionspliktens förändring kommer påverka marknaden svarade 

respondenten ”Det är klart att det kommer bli färre uppdrag på marknaden, om det sen är 

färre revisorer som ska granska de uppdragen också om det kommer bli så. Men det är klart 

rent matematiskt så minskar revisorer per uppdrag så ökar ju konkurrensen” 

 

Det branschen har gjort, enligt respondent D, är att de har försökt sno åt sig så mycket 

redovisning som möjligt. Detta på grund av att branschen har lyckats skapa en ny marknad för 

redovisning genom att kopiera upplägget för hur revision ska gå till. Byrån har inte förberett 

sig inför den förändrade revisionsplikten men respondenten tror att ca 20-30 procent av 

revisionskunderna kommer försvinna. Respondenten har tagit upp frågan om revisionsplikt 

med de kunder som är aktuella, men förvånansvärt många vill ha kvar den. Respondenten sa 

också att de har valt att inte agera annorlunda på marknaden ännu, de väntar och ser hur det 

blir med revisionsplikten.  

Byrå E 

Revisionsbyrån är baserad i en mindre stad och är ett enmansföretag som startade 2007. Byrån 

har även ett prova-på samarbete med en annan revisionsbyrå. Respondenten har jobbat på ett 

antal mindre byråer under årens lopp, men har även hunnit med två av de stora byråerna. 

Utbildningen gjordes vid Umeå universitet på ekonomiprogrammet med inriktning mot 

revision.  2007 lämnade denne en av de stora byråerna för att starta två egna företag, en 

revisionsbyrå samt en konsultfirma. Idag arbetar respondenten ungefär 60 procent som revisor 

och 40 procent med det andra företaget.  

 

Företagets affärsidé är att vara förberedd på vad kunderna vill ha. Dock är det främst revision 

och väldigt sällan redovisning som byrån erbjuder. Respondenten erbjuder även 

konsulttjänster men det är i ett annat bolag, då revisionslagarna säger att det inte får finnas 

någon intressekonflikt i det byrån gör, ”så kallad ej förtroenderubbad sidoverksamhet” 
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Byrån vänder sig till enbart familjeägda företag men respondenten har ingen särskild 

branschinriktning och det finns inga speciella branscher som respondenten vill verka inom. 

Respondenten är nöjd med att bara vara en person i företaget och om det skulle bli någon 

utvidgning så skulle det vara med hjälp av en annan byrå. Respondenten behåller befintliga 

kunder genom att göra ett bra jobb och leverera i tid och får nya kunder genom 

rekommendationer och kontakter. 

 

Marknadsuppfattning 

Det är revisionsbyråer i största allmänhet som är byråns största hot och PWC är de som 

dominerar på den lokala marknaden. Skillnaden i kompetens mellan små och stora byråer är 

den att de stora kan upprätta kompetensen bättre, samla information och sprida den till sina 

anställda. Detta har dock minskat genom teknikens framgång. Enligt respondent E så är ryktet 

”Det är allt, och i en liten stad som XX så blir det ju liksom inte skylten på dörren utan 

människan, så att det gäller att värna om det egna varumärket och inte göra fel saker och gör 

man det blir man ganska snabbt bränd och får ett dåligt rykte”. 

 

Det denne gör för att upprätthålla sitt rykte är att uppträda trevligt och göra ett så bra jobb 

som möjligt för kunden. 

 

Konkurrensstrategier 

Respondenten anser att det bästa sättet att konkurrera är att satsa på volymtjänster som till 

exempel redovisning och att upprätta årsredovisningar samt att positionera sig så att kunden 

uppfattar revisionsbyrån som en rådgivare i många frågor. 

 

Konkurrera med hjälp av pris är inget alternativ för respondenten, denne försöker istället hitta 

rätt pris för den tjänst som har utförts. Respondenten anser att köp av uppdrag är något som de 

större byråerna gör och då främst vid offentliga upphandlingar. Respondent E tror att det finns 

sätt att differentiera tjänsterna, den menar ”sen finns det två perspektiv, alltså är det du som 

kan bedöma tjänsterna som ser det eller är det kunden? Och jag tror du kommer få två helt 

skilda sätt när du väljer hur du profilerar dig”. 

 

Revisionsplikten 

Respondenten anser att de lite äldre revisorerna inte kommer att förnya sina tillstånd för 

revision men att de ändå kommer fortsätta med den rådgivning som de håller på med idag. E 

menar att konkurrensen om kunder kommer att hårdna och att ”Med revisionspliktens 

försvinnande så räknar vi med att jävsreglerna luckras upp så vi kan ha allt inom oss, så 

varför ska vi ha timmar som går utanför huset?” 

 

Det kommer bli en tydligare uppsortering av kunder och det blir mindre samarbete på 

marknaden. Respondenten har inte förberett sig på något sätt inför förändringen av 

revisionsplikten och de kunder som respondenten vet kommer lämna byrån är de som kommer 

via en annan byrå. Respondenten påpekar att informationen från externa intressenter är 

mycket liten, ”För ett halvår sedan hade Swedbank inte heller det, lokalt i alla fall, då fanns 

det inget kommunicerat förberedelser, såhär förbereder vi oss”. 
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Byrå F 

Byrån startade 2001 i en mindre stad och hade då två ägare och idag är de åtta anställda 

inklusive två auktoriserade revisorer. Byrån inriktar sig främst mot medelstora ägarledda 

företag men har även mindre byråer i sin kundbas. Byrån är lokal och är helt fristående. 

Respondenten har läst på Umeå universitet, motsvarande en civilekonomexamen. 

Respondenten är auktoriserad revisor och har jobbat på en av de större byråerna men för 

närvarande driver han denna byrå själv. Arbetsuppgifterna är revision, personalansvar samt 

annan typ av rådgivning.  

 

Byråns affärsidé är enligt respondenten att inte ha allt för små kunder och helst inga 

problemkunder. Kunderna ska vara lönsamma, det vill säga ha en viss volym, och på samma 

gång vill byrån ge personlig service. De anställda ska vara så breda i sin kompetens som 

möjligt, att det kan svara på de flesta frågor som kunderna kan tänkas ställa. Byrån har ingen 

speciell inriktning utan de har varierande kunder. De tjänster som byrån erbjuder är revision, 

redovisning, deklaration, årsbokslut samt skatterådgivning. Respondenten ser gärna att det 

kommer en till revisor men annars är de nöjda. 

 

På frågan hur de skaffade nya kunder svarade respondenten att ”det är uteslutande via, eller 

uteslutande 90 procent via kontakter, antingen via banker eller starta eget center eller andra 

kunder, det är personliga kontakter”. 

 

De behåller kunderna genom att göra ett bra jobb och skapa en bra relation till dem. 

 

Marknadsuppfattning 

Enligt F så är revisionsmarknaden väldigt stabil och de konkurrenter som denne ser som ett 

hot är de nationella kedjorna. Den byrå som dominerar på den lokala marknaden är PWC.  

Enligt respondenten så är ett gott rykte väldigt viktigt, speciellt för de externa intressenterna 

som banker eller skatteverket. För att skapa ett gott rykte lämnar byrån ifrån sig väl utförda 

tjänster men även att revisorn tänker ett steg längre och ger kunderna tips på olika saker. 

Respondenten resonerar som så att ”ska vi säga att man jobbar på rådgivningssidan och 

skattesidan, att man alltid har i åtanke att man alltid ska hitta lösningar som är bra för 

kunderna. Även om det inte exakt det som har med revision att göra men det finns ju andra, 

många saker som man kan lyfta fram och lämna förslag till kunderna”. 

 

Det skiljer på kompetensen mellan mindre och större byråer enligt respondenten. Skillnaden 

är att de större byråernas revisorer oftast är mer specialiserade på en viss sak och därmed är de 

inte lika breda som de som jobbar på en mindre byrå och respondenten uttryckte det som ”du 

får naturligtvis inte samma kompetens, men då är frågan om, vad vill den normala kunden i 

vårt segment, vad efterfrågar de?” 

 

Samarbete med andra byråer är inte aktuellt enligt respondenten men att arbeta med andra 

konsulter som exempelvis jurister eller liknade är alltid aktuellt eftersom en sådan liten byrå 

saknar egna specialister. 

 

Konkurrensstrategier 

Respondenten anser att det går att konkurrera med en bred kompetens som gör att svar på de 

flesta av kundernas frågor kan ges samt att de mindre byråerna ska sikta in sig på att bli mer 
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personliga. Konkurrens med hjälp av priset är ingen bra idé anser F eftersom ”konkurrerar 

man med sin kompetens så kan man ta bättre betalt, då tjänar man bättre för samma jobb”. 

 

Respondenten säger att de prismässigt ligger strax under de stora byråerna. Enligt 

respondenten förekommer det att vissa byråer köper uppdrag och att det då sker vid 

upphandlingar. Denne anser att det är nästan omöjligt att få sina tjänster att stå ut eftersom 

revision är lagstadgad och därmed måste den se ut på ett visst sätt, respondenten utryckte att 

”det finns ju inga, du kan ju inte visa några tester eller prestanda eller priser som skiljer 

mycket från andra, sen gäller att hålla sig a-jour med, med vad de andra erbjuder och haka 

på det tåget så att säga”. 

 

Revisionsplikten 

Respondenten tror inte att det kommer påverka revisionssidan så mycket men att byråerna 

istället kommer att konkurrera på redovisningsmarknaden. Byrån har förberett sig genom att 

köpa upp en redovisningsbyrå för cirka 1,5 år sedan och enligt respondenten så är det så de 

flesta andra byråerna har förberett sig på, ”XX köpte för några månader sedan en 

redovisningsbyrå, PWC har köpt, KPMG har köpt en och vi har köpt en”. 

 

Konkurrensen har blivit hårdare om kunderna då vissa byråer ringer upp andras kunder och 

försöker locka över dem. På frågan om de som kan sluta med revision kommer göra det är det 

ett tveksamt svar från respondenten då denne har fått svar från kunderna att de tycker att de 

känns tryggt med revision. Hittills är det bara en som har sagt att de vill sluta med revision. 

Respondenten har än så länge inte bestämt sig för om de ska agera annorlunda på marknaden 

de kommande åren, de vill avvakta. 

Byrå G 

I dagens läge har kontoret 14 anställda varav 7 godkända revisorer, och är baserad i en mindre 

stad. Byrån jobbar lokalt och har ingen speciell inriktning. Byrån har även två stycken 

personer som är ute och kontrollerar REKO-folk för FAR. Byrån är ett kommanditbolag där 

bolaget ägs av tre aktiebolag, vilket i sin tur ägs av de tre ägarna, inklusive respondenten. De 

tjänster som byrån erbjuder är revision samt revisionsnära rådgivning, de har också möjlighet 

att göra deklaration, redovisning och årsboksslut. Respondent G blev godkänd revisor 1984 

och har hunnit med en av de större byråerna samt två mindre lokala byråer. 1984 startade 

denne upp en revisionsbyrå tillsammans med ett par andra kollegor. Dennes främsta 

arbetsuppgifter är först och främst revision och revisionsnära rådgivning. Respondenten har 

läst ekonomiskt gymnasium och har läst en del kurser vid Umeå universitet, varav en 

specialsydd ekonomikurs för revision. Enligt respondenten läggs det mest fokus på 

affärsrådgivning, revision och redovisning. Byrån har ingen speciell kundinriktning och enligt 

respondenten så ”i en sån liten stad som XX så måste man vara rätt så generell” 

 

Byrån har nyligen anställt fyra personer så för närvarande ska de inte växa något mer men de 

siktar på att så småningom bli mellan 15-20 anställda. De får kontakt med nya kunder genom 

rekommendationer från befintliga kunder men får även några kunder via sin hemsida och för 

att behålla gamla kunder måste de göra ett bra jobb. Respondenten uttryckte det så här ”vi ska 

se till att vi ger kunden lite mer än vad han förväntar sig. Om vi kan klara det, då har vi 

kommit långt, då vet vi att kunderna alltid är nöjd.” 
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Marknadsuppfattning 

De som revisionsbyrån klassar som sina viktigaste konkurrenter är PWC och Ernst & Young 

och den som dominerar marknaden är PWC. Ryktet är enligt respondenten väldigt viktigt, 

speciellt när de opererar på en så pass liten marknad. För att skapa ett bra rykte hävdar 

respondenten att nyckeln är att ha rätt personer som uppför sig väl. Skillnaden i kompetensen 

mellan små och stora byråer är enligt respondenten att de stora har egna skattejurister. När 

respondenten behöver en sådan måste denne köpa in den tjänsten och därmed så är det mycket 

viktigt med ett bra nätverk och som respondenten själv uttryckte det, ”Vi har hela tiden 

möjligheten att välja de som för närvarande är bäst på marknaden, om vi sen gör det är en 

annan sak, men vi har åtminstone möjligheten när det gäller de här bitarna och det är ju en 

otroligt viktig del i vårt sätt att arbeta. Både när det gäller att vara trovärdig och att ge 

kunden bäst service.” 

 

Konkurrensstrategier 

Det respondenten anser vara det bästa sättet att konkurrera är att ha ett bra nätverk och att de 

hela tiden vårdar nätverken. Respondenten tyckte inte att konkurrens med hjälp av pris var rätt 

väg att gå, respondenten sa att ”å andra sidan är det så här att hållbarheten för det man gör 

blir inte riktigt lika bra, eftersom att jag måste hela tiden snåla in på att köpa in rätt 

produkter, snåla in på utbildning, snåla in på you name it”. 

 

En billig byrå måste jobba med volym, men eftersom respondentens byrå är ganska liten så 

kan de inte jobba på det sättet. Byrån ligger prismässigt strax under genomsnittet. Respondent 

G säger att prispress kan förekomma på andra byråer men dock inte i en sådan stor 

omfattning. Det kan förekomma om det är något uppdrag som verkligen lockar. Kvalitén på 

deras tjänster anser respondenten är relativt hög jämfört med andra byråer. Differentiering är 

svårt men det som respondenten anser skiljer de från andra byråer är att de aktivt arbetar med 

att personalen ska vara lite bättre än alla andra. 

 

Revisionsplikten 

Det respondenten svarade angående den förändrade revisionsplikten är ”Det är klart att direkt 

så kan man tänka sig så här, när det nu blir färre revisionsuppdrag men det är lika många 

revisorer och tesen om tillgång och efterfrågan gäller ju här också så det är klart att det 

borde innebära att det blir krig om uppdragen, det är den första tanken man har”. 

 

Samtidigt påpekar respondenten att åldern bland revisorerna är hög och därmed minskar 

kåren. Branschen har förberett sig på detta genom att köpa upp redovisningsbyråer. 

Respondenten påpekar att de räknar med att 15 procent av deras egna kunder kommer att 

försvinna inom 2-3 år. Respondenten visste inte hur de egna kunderna skulle göra, denne 

påpekar dock att skatteverket har satt lite press, de som inte ska ha revision kommer 

eventuellt att bli noggrannare granskade. Byrån har förberett sig genom att bli starkare på 

redovisningssidan. 

Byrå H 

Kontoret är baserat i en mindre stad och finns även på tre andra ställen i Sverige men det är 

inte någon av de stora byråerna. Det var en person från en av de stora byråerna som startade 

upp byrån och på kontoret är de idag elva stycken, varav två är godkända revisorer. Byrån 

riktar sig mot små och medelstora ägarledda företag och jobbar med revision, redovisning och 

skattefrågor. H blev godkänd revisor 2002 och har sedan 1997 jobbat på den nuvarande byrån. 
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Det är förövrigt den enda arbetsplatsen som denne har haft och är nu kontorschef. 

Respondentens främsta arbetsuppgifter är revision, redovisning, skatt och konsultation. 

Utbildningen består av gymnasium med ekonomisk inriktning samt motsvarande 

civilekonomexamen i Umeå.  

 

På frågan vad företagets affärsidé är så svarade respondenten att de försöker finna smarta 

lösningar för kunderna, de utgår från vilka behov kunden har. Byrån vill att kunden ska tycka 

att den kan nå byrån när den vill, de ska hela tiden vara nåbara. Den tjänst som är störst är 

redovisning. De största kunderna har som mest 50 miljoner i omsättning vilket kan klassas 

som mindre kunder. Angående om de hade någon speciell inriktning så svarade respondenten 

att de inte hade det men att det gällde att som revisor jobba med den marknad som den kunde 

och att den hade mod nog att tacka nej till sådant som den var osäker på. Byrån har under en 

längre tid varit cirka 7-9 personer men de hade länge velat bli några fler, så för 1,5 år sedan 

köpte de en redovisningsbyrå. 

 

Byrån tog kontakt med nya kunder genom radioreklam och annan annonsering men de ringde 

även upp potentiella kunder och pratar med dem samt bjuder in dem till informationskvällar 

om till exempel skatter. Respondent H uttryckte det som ”och de tycker att det funkar så bra, 

att man får hjälp på det sättet”. Respondenten påpekar att denna strategi är långsiktig. 

 

De behåller de redan existerande kunderna genom att skapa en bra relation, men framförallt 

att de underhåller den relationen med ett telefonsamtal eller liknande. Kunderna värdesätter 

revisions- och redovisningstjänster väldigt högt eftersom ”Det här med papper och siffror, 

det är så himla, det ligger dem nära, det är viktigt tror jag att de känner trygghet.” 

 

Marknadsuppfattning 

Respondenten anser att det främst är de stora byråerna som är deras viktigaste konkurrenter 

men det fanns även en mindre byrå som var stark nog att konkurrera. Respondenten ansåg att 

det var PWC som var den dominerande byrån på marknaden. På frågan om respondenten 

tyckte att rykte var viktigt för byrån kom följande svar ”det är ju en jätteliten stad det här, det 

här är ju liksom, det är ju både det fantastiska med att bo i en liten stad det är ju att, 

samtidigt som det finns en negativ baksida med det, det är att alla har ju koll på alla så man 

har ju svårt att göra nå stora dundertabbar utan att det märks liksom eller att folk vet om 

det”. 

 

Hur byrån gör för att skapa ett bra rykte går respondenten inte in på men påpekar att när 

någonting går snett så är det viktigt att få till en dialog med kunden för att bena ut det som 

gick fel. Skillnaden i kompetens mellan små och stora byråer är att de större har ett större 

utbud hos sig av till exempel skattejurister. Respondenten menar att det inte finns något uttalat 

samarbete med någon annan byrå men menar på att om någon annan byrå kan kundens 

bransch mycket bättre så brukar revisorerna rekommendera varandra istället. 

 

Respondenten menar att personkemi är mycket viktigt, ”Alltså det tror jag absolut att 

personkemi är viktigt för liksom, det här med papper och grejs det är viktigt för dem, så 

liksom ska de sitta och prata med någon de avskyr, de flesta tycker liksom att det här, man ser 

in i någonting som inte nån annan har inblick i, så att liksom då tror jag det är jäkligt viktigt 

att man har ett förtroende”. 
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Konkurrensstrategier 

Att leverera bra produkter och leverera i tid anser respondenten är mycket viktigt ur 

konkurrenssynpunkt, men även en bra relation till kunderna är viktig. Konkurrens med pris 

ansåg respondenten inte vara ett bra alternativ eftersom det är svårt att nå lönsamhet. 

Respondenten tror inte att det är särskilt vanligt att byråer köper uppdrag då de måste få 

verksamheten att gå runt. Respondenten ansåg att deras prisnivå ligger ungefär på samma nivå 

som de större byråerna på den lokala marknaden. Differentiering är svårt men det som kan 

göras är att erbjuda tekniska lösningar till kunden. Respondenten menade att de kan krympa 

de fasta kostnaderna genom till exempel billigare telefoni men i deras fall så vill de inte skära 

ned på lokalkostnaderna eftersom det är viktigt att de anställda ska ha egna rum där de kan 

diskutera med kunderna ifred. 

 

Revisionsplikten 

Enligt respondenten kommer det ta några år innan tydliga förändringar kan upptäckas men de 

kan redan nu se att antalet nyregistrerade företag som vill ha revision har minskat med 50 

procent. H påpekar att när de har haft samtal med kunder som är berörda av dessa 

förändringar så är det förvånansvärt många som säger att de vill fortsätta eftersom det är en 

bra kvalitetsstämpel. Respondenten har fått indikationer att det är några som vill lämna men 

det är bara ett fåtal. Byrån har förberett sig genom att prata med de kunder som är berörda av 

förändringen och samtidigt också prata med banker för att se hur de tänker. På frågan 

angående om uppköpet av redovisningsbyrån var en förberedelse avvisade respondenten det 

och menade att de bara ville växa och att ”Det är svårt att växa organiskt, det tar en jävla tid. 

Förvärv är mycket enklare” 

 

De kommer inte agera annorlunda i framtiden men respondenten påpekade att det var viktigt 

att hänga med på vad andra gjorde. Respondenten trodde att det i framtiden kommer erbjudas 

mer skatterevision. Marknaden hade enligt respondenten förberett sig genom att informera 

kunder att de har andra tjänster än bara revision. 
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Kapitel 6 Analys 
I detta kapitel analyseras och tolkas det som framkommit i empirin och utifrån det vi har tagit med 

oss av den teoretiska referensramen. Detta ligger som grund för kommande slutdiskussion. 

6.1 Bakgrund   
Byråerna i denna studie är av olika storlekar men samtliga räknas av oss som små, samt agerar 

på skiljda marknader med varierande förutsättningar. Detta bidrar till att vi genom studien kan 

se intressanta skillnader mellan deras agerande och åsikter men även en del som 

överensstämmer oavsett om de befinner sig på stor eller liten marknad. Den minsta byrån som 

vi har studerat hade bara en anställd men detta var ett specialfall då den även höll på med 

redovisning och konsultation i ett separat bolag med några ytterligare anställda. I denna studie 

ligger antalet anställda på de undersökta byråerna mellan 5 och 16 anställda vid de lokala 

kontoren. Förutsättningarna på respektive marknad, enligt respondenterna, var att den större 

marknaden hade en högre andel tjänsteföretag och var den marknad där flest nya företag 

startades. De på den mindre marknaden hade en högre koncentration av små industriföretag 

som oftast agerade som underleverantörer men det fanns ändå en stor variation av företag. 

6.1.1 Affärsidé och Marknadsuppfattning 

Det visade sig att majoriteten av våra respondenter ansåg sig inte rikta sig mot ett speciellt 

område inom marknaden, åtminstone inte frivilligt. I den större orten så var möjligheten större 

att revisionsbyrån får en omedveten inriktning mot en viss bransch. Detta kan motiveras med 

att respondenter från den större regionen menade att det oftast tillkom kunder inom en viss 

bransch när de väl hade börjat få kunder och rekommendationer började spridas. 

Konkurrensmässigt så verkar läget vara detsamma på de båda marknaderna, respondent D 

menade att den hade hört att konkurrensen var tuffare den mindre marknaden medan 

respondent F ansåg att de inte behövde gå ut och slåss om kunder eftersom kunderna i regel 

kom till dem via kontakter. Respondenterna A, D, F, G och H förklarade att 

revisionsbranschen är trögrörlig och det är sällan som kunder byter revisor och det är svårt att 

få dem att byta. Denna åsikt har väldigt mycket påverkat respondenternas sätt att se på 

konkurrensstrategier och marknadsföring, eftersom de sällan tappar kunder och har god 

kundtillförsel via rekommendationer så satsas väldigt lite på reklam och att aktivt söka nya 

kunder. 

 

Respondent C ansåg att den främsta anledningen till att en kund valde att bryta med en revisor 

var ett upplevt bristande engagemang från revisorns sida. Det var i samband med detta som C 

och D menade att små byråer kunde ha en konkurrensfördel jämfört med de stora byråerna. 

Risken finns att mindre och medelstora ägarledda företag, som alla byråer i vår studie riktar 

sig mot, försvinner i mängden om de går till en stor byrå. Detta menade Donaldson och 

O´Toole (2007 s.130) med paradoxen att de stora byråerna skulle behöva agera mer som små 

byråer, vilket innebär med flexibilitet och kundanpassning. I en stor byrå så menar respondent 

D att ”Där är det så många hierarkier och nivåer och det är många kunder som hamnar mitt 

emellan, att de inte har fullt grepp om kunden.” 

 

Respondenterna menar att det kan kännas mer omständigt och byråkratiskt för en kund att ha 

en större byrå som revisor, speciellt om de själva är små och av liten betydelse för 

revisionsbyrån. Reid (2008, s.379) menade att marknaden för professionella tjänsteföretag 

hade utvecklats mot att byråerna kunde utmärka sig med hjälp av kvalité i sina relationer än, 



   

 

49 

 

som det tidigare var, i sina tjänster. Denna aspekt var även respondent A inne på ”det handlar 

mycket om personkemi, inte bara om själva tjänsten.” 

 

De mindre byråerna har inte samma organisationsstruktur, hierarkier, som de större byråerna 

och därigenom kan de vara mer personliga. Enligt Man et al. (2002, s.128-129) kan små 

firmor inte ses som mindre kopior av stora företag i form av organisationsstruktur, 

ledningsstil och hur de bemöter sin omgivning. Covin och Covin (1990, s.46) påpekar att 

strategiska beslut måste fattas av de företag som finns på marknaden då allt bottnar i 

företagets affärsidé, annars riskerar de att missa framtida vinster och att företagets 

affärsstrategi påverkas negativt. I detta fall ser vi tydliga tecken på skillnaden mellan små och 

stora revisionsbyråer. Med det menar vi att ledningen på de mindre revisionsbyråerna har 

insett att kunden värdesätter en bra relation och därmed är relationsaspekten en viktig del i 

deras affärsidé. Relationer mellan kund och företag är viktigt, vilket leder oss in på hur 

relationen påverkar marknaden. 

 

Det vi kan utläsa av vad som har sagts är att majoriteten av respondenterna inte delar upp 

revisionsmarknaden, åtminstone inte för ägarledda företag. Enligt respondent A är ”det är väl 

de fyra som är våra huvudsakliga konkurrenter egentligen”. 

 

Detta till skillnad från teorin där Carson et al. (2004, s.81) menar att det finns två olika 

marknader. En oligopolisk och en atomisk del där den oligopoliska delen består av de stora 

byråerna som tar hand om de stora kunderna, och den atomiska delen består av de mindre 

byråerna som tar han om de mindre kunderna. Detta visar sig vara fel, visst har de större 

byråerna de största kunderna men för ägarledda företag så är alla byråer inom samma 

marknad. Det som går att avläsa från respondenternas uttalanden är att de anser att de stora 

byråerna är ett minst lika stort hot mot deras verksamhet. Vi kan också tyda av svaren att 

marknaden har en tendens att gå från många aktörer till färre, men större aktörer. Vi tror att 

detta är en trend som kommer att fortsätta eftersom vi har sett tecken på att de stora byråerna 

kommer att fortsätta köpa upp andra byråer för att komma åt deras kunder. Vi tror även att en 

del mindre byråer ser sin chans att bli större, genom att köpa upp, och får därmed tillgång till 

expertis i olika frågor som mindre byråer inte har i nuläget. 

6.1.2 Marknadens rörlighet 

Vi kan i empirin se att respondenterna A, D, F, G och H påpekade att marknaden är trögrörlig 

och alltid har varit det. Som respondent A uttryckte sig ”man har alltid sagt att den är väldigt 

trögrörlig, och det är den, den har ganska, blivit lite, den kanske rör sig lite snabbare men det 

sa man säkert på 80-talet också, men den är fortfarande trögrörlig”. 

 

Det är svårt för de mindre revisionsbyråerna att ta andras kunder eftersom de flesta kunderna 

är väldigt trögrörliga och vill helst inte byta revisor om det inte är absolut nödvändigt. Detta 

beteende kan vi koppla till Aharoni et al., (2000, s.132) där de beskriver de tre olika stegen 

där relationen mellan kunden och tjänsteföretaget står i centrum. Där menar de att efter att 

kunden har arbetat med tjänsteföretaget under en lång tid utvecklas det en stark tillit mellan 

parterna och en vilja att fortsätta utveckla samarbetet i framtiden. 

  

Detta påverkar tydligt hur pass rörlig marknaden är. I och med att det verkar som att kunderna 

inte byter revisorer hur som helst leder detta till att marknaden förblir trögrörlig. Vi anser att 
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detta leder till att de mindre revisionsbyråerna i framtiden kan behålla sina kunder trots de 

större byråernas ansträngningar att ta kunder ifrån dem. 

6.2 Konkurrensstrategier  

6.2.1 Differentiering 

Syftet med denna studie var att undersöka hur små revisionsbyråer konkurrerar på 

revisionsmarknaden och till vår hjälp använde vi oss av de klassiska konkurrensstrategierna, 

det vill säga vi utgick från pris, differentiering och kostnadseffektivitet. 

 

En revision eller en konsulttjänst kan betraktas som creedence goods, det vill säga kunden kan 

varken före, under eller efter tjänstens utförande veta vad den egentligen har fått (Van den 

Bergh & Montangie, 2006, s.192-193). Detta betyder att det är väldigt svårt för en 

revisionsbyrå att differentiera sina tjänster från de tjänster som konkurrenterna erbjuder. Det 

är lite som respondent D säger att ”Kunderna vet fan inte vad de ska ha. Ja men alltså det är 

ju märkligt, utan det är som att ta upp det här med revisionsplikt med kunderna och ”ja men 

vi måste ju ha hjälp”, säger de. De förstår inte vad är lagstadgad revision och vad är allt det 

andra.” 

 

Både respondent B och F är inne på samma spår där de anser sig ha ett stort kunskapsövertag 

gentemot kunderna. Genom att det inte går att differentiera tjänsterna har även kunderna svårt 

att uppskatta hur pass hög kvalité tjänsterna har haft. En del respondenter menar på att stora 

byråer har mer kompetens och kan därför erbjuda tjänster med högre kvalité. Det kan tyda på 

det som Aharoni et al. (2000, s.136) skrev är sant, att större tjänsteföretag har lättare att få 

kunderna att tro att byrån har bättre kvalité. Andra respondenter är inne på spåret att de kan 

erbjuda minst lika bra, om inte bättre, tjänster än de stora byråerna. Orsaken till detta är att de 

stora byråerna visserligen har mer spetskompetens, med skattejurister och dylikt inom sin 

organisation, men det är lite som respondent F säger ”du får naturligtvis inte samma 

kompetens, men då är frågan om, vad vill den normala kunden i vårt segment, vad efterfrågar 

de?” 

 

De mindre och mellanstora ägarledda företagen är inte alltid i behov av specialistkunskaper 

utan är ute efter en revisor med bred kunskapsbas som kan tillgodose de många olika behov 

som kan uppstå. Då kunderna inte exakt vet vad de får så kan de mindre byråerna fortfarande 

behålla en relativt stor marknadsdel gentemot konkurrenterna eftersom kunderna inte kan se 

skillnad på tjänsterna. Därmed känner de sig nöjda med sina nuvarande revisorer och får den 

eftertraktade underskriften. 

6.2.2 Möjligheterna att konkurrera med pris och kostnadsöverlägsenhet 

Vi utgår ifrån att det inte finns några skillnader mellan små och stora revisionsbyråer vad 

gäller möjligheter att differentiera sina tjänster eller att erbjuda tjänster av högre kvalité till 

det kundsegment som de små byråerna huvudsakligen inriktar sig på. Då återstår pris och 

kostnadsöverlägsenhet som konkurrensstrategier. Kostnadsöverlägsenhet kan endast uppnås 

genom att ha lägre kostnader än vad konkurrenterna har (Porter, 1985, s.97), vilket i vår studie 

har visat sig vara en svår bedrift. Som respondent B sa ”Jag tror det är viktigt att inte tänka 

så mycket på kostnaderna utan det är viktigare att fokusera på intäkterna.” 

 



   

 

51 

 

Samtliga byråer har liknande kostnader, det vill säga kommunikation, programvara, lokalhyra 

och personallöner. Den enda fördelen som små revisionsbyråer har i jämförelse med stora 

byråer är mindre overheadkostnader och de behöver inte, på grund av en decentraliserad 

organisationsstruktur, skicka vinster till ett huvudkontor. Respondent B menade att då de inte 

hade stora overheadkostnader kunde de lägga sitt pris lite lägre.  

 

Det vi kan utläsa är att de mindre revisionsbyråerna tar hänsyn till andra strategiska faktorer 

för att skapa konkurrensmässiga övertag. De fokuserar inte  mycket på kostnaderna utan det är 

som Porter (1980, s.53-54) konstaterade, det är lika viktigt att ledningen tar hänsyn till kvalité 

och service än bara jaga kostnadsfördelar. Vi har insett att det inte är möjligt att skära ned på 

kostnaderna för mycket då kvalitén ofta blir lidande. 

 

Vi har nu uteslutit två av de tre klassiska konkurrensstrategierna som opraktiska för mindre 

revisionsbyråer, vilket betyder att priset återstår. Ett sätt som framkommit både i teorin och 

under våra intervjuer är att byråer kan konkurrera med sitt pris genom att sänka sitt arvode för 

att locka till sig kunder och sedan antingen höja priset eller tjäna igen pengar på ytterligare 

konsulttjänster, så kallat lowballing.  Ghosh och Lustgarten (2006, s.94) fann i sin studie att 

mindre byråer oftare använde sig av lowballing där dessa typer av byråer hade en tendens att 

ge rabatterade priser. Även Chan (1999, s.1, 5-6) skriver att revisionsbyråerna kan ge 

rabatterade priser på de specialområden där de har ett konkurrenskraftigt övertag. I vår studie 

var samtliga respondenter emot att konkurrera med hjälp av priset och flera av våra 

respondenter pekade istället ut de stora byråerna som de mest aktiva med att konkurrera med 

sitt pris, tvärtemot vad Ghosh och Lustgarten (2006) fann. De små byråerna lämnade sällan ut 

offerter, fasta priser, till sina kunder eftersom de inte i förväg kunde veta hur stor arbetsvolym 

ett arbete skulle kräva. Deras kunder frågade sällan om eller ifrågasatte priset som byrån tog. 

Respondenterna G och H var de enda som sa att de kunde tänka sig att det förekom köp av 

uppdrag vid sådana tillfällen då en byrå var ute efter en speciell kund eller ett speciellt roligt 

uppdrag. Respondent B kunde också ibland lämna ut offerter på uppdrag men skillnaden 

gentemot stora byråer var att B gjorde en offert för två till tre år framåt medan de stora ofta 

kraftigt sänkte för första året men tog igen det på kommande år.  

 

Anledningen till att de inte ville konkurrera med priset kan vara för det som respondent F 

diskuterade att om du endast konkurrerar med ditt pris är du väldigt känslig för konkurrens. 

Någon annan kan komma och erbjuda ett lägre pris och då är kunden direkt borta. Om du som 

byrå istället väljer att satsa på kompetens kan du ta mer betalt. Ett annat problem med att 

konkurrera med sitt pris är att ett lågt pris kan signalera att tjänsten som byrån erbjuder inte är 

av samma kvalitet som en annan byrås tjänster (Nachum, 1999, s.26). 

 

Priset vill de mindre revisionsbyråerna som sagt undvika att konkurrera med. Vi tror att detta 

beror på att om de skulle starta upp ett priskrig skulle de inte ha några marginaler att spela på. 

Samtidigt tror vi att de inte vill riskera att deras tjänster blir lägre rankade än andra byråers 

tjänster i och med att de har lägre priser, detta skulle i slutändan leda till att de slogs ut från 

marknaden. 

 

Av ovanstående kan vi påstå att de små revisionsbyråerna inte i stor utsträckning använder sig 

av någon av de klassiska konkurrensstrategierna. Priset är inte att föredra, differentiering är 

väldigt svårt eftersom mycket av tjänsterna är begränsade av lagar och regler samt att 

kostnadsöverlägsenhet egentligen kopplas till att de kan ha ett något lägre pris än de stora 
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byråerna. Det som återstår av den teoretiska referensramen är relationsmarknadsföring, vilket 

verkar vara en viktig faktor för mindre revisionsbyråer.      

6.3 Relationer och Nätverk  
Reid (2008, s.381) menar att ledare måste förstå sina kunder och deras vilja när det kommer 

till vilken typ av relation som de vill ha med sin revisor. Genom att revisorn förstår hur pass 

nära kunden vill att de ska vara samt om relationen ska bygga på professionell eller social 

grund så kan korrekta åtgärder vidtas för att få önskad kontakt med kunder. Denna syn 

delades även av respondenterna i Kennedy et als. studie (2008, s.40) där även om de från 

byråerna föredrog att mötas personligen så var varje relation, hur kommunikationen sköttes 

samt hur ofta det skedde, beroende av vad kunderna ville eller behövde. Respondenterna och 

deras byråer hade alla mindre och medelstora ägarledda företag som sitt kundsegment och 

respondent C menade att denna grupp av kunder krävde bra personkemi mellan revisor och 

kund då uppgifterna var varierande. Ofta innebar det att revisorn blev en personlig rådgivare, 

med arbetsuppgifter för kundens företag men även familjerådgivning kunde bli aktuellt. 

Respondent H menade att ”Det här med papper och siffror, det är så himla, det ligger dem 

nära, det är viktigt tror jag att de känner trygghet.” 

 

Därför är det viktigt för de små byråerna att förstå att det finns både formella och informella 

relationer där de byggs på förtroende, samarbete och engagemang från båda sidor (Reid, 

2008, s.381). Enligt Aharoni et al. (2000, s.100) är kompetensen att behålla de befintliga 

kunderna för viktigt att det inte går att ignorera. Goda relationer byggs främst av tillit, 

engagemang, delade värderingar och kommunikation där processerna av dessa gentemot 

kunderna är viktiga för en byrå att förstå (Donaldson & O’Toole, 2007, s.33, 134). En studie 

av Hausman (2003, s.237) visade att en revisor bör visa intresse för kunden på ett individuellt 

plan och även om den har hundratals kunder måste omtanke och sympatier ges till var och en 

av kunderna. Det som dock påpekas är att revisorn ska hålla relationen på någorlunda avstånd, 

det vill säga att relationen inte ska utvecklas till en vänskap. Detta påpekar också respondent 

E med att det är viktigt att ha en balanserad relation till sin uppdragsgivare, visst ska kunderna 

känna förtroende men den tror inte att det direkt är något framgångsrikt recept att få för nära 

relationer med sina kunder. Under en kortare tid kan det fungera att till exempel gå ut på 

krogen med en kund. 

 

Respondent B berättade om hur tiderna hade förändrats för marknadsföring och att det har 

blivit aggressivare där respondenten fått höra från flertalet kunder att stora byråer hade ringt 

upp dem och försökt locka med billigare priser. Respondenten sa att den tvivlade på att de 

stora byråerna ringde på varandras utan fokuserade på de mindre byråernas kunder. Detta 

innebär att de mindre byråerna måste än mer aktivt se till att vårda sina kundrelationer för att 

kunder inte ska lämnar dem, vilket även Reid (2008, s.378) nämner i sin studie. 

Respondenterna A och D menar att deras kunder är trogen sin revisor där de har nära 

relationer och det ska mycket till för att deras kunder ska byta. Detta kan bero på det 

respondent D säger att det är få av deras kunder som är priskänsliga utan de har andra 

preferenser för vilken revisor de väljer. Detta menar även Gummesson (2002, s.248) där lojala 

kunder som har en relation med sin revisor på andra grunder än bara priset också är mindre 

priskänsliga. Respondent B menade att de inte tappat några av sina kunder efter de stora 

byråernas försök att locka över dem där visade det sig att kunderna till de små byråerna är för 

starkt kopplade till sina revisorer.  
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Denna bransch är mycket beroende av att kund och revisor kommer bra överens, detta går att 

se som en av de viktigaste grundstenarna för att en mindre revisionsbyrå ska gå runt. 

Relationerna, är som Christopher et al. (2002, s.208) säger, det mest kritiska för att ett företag 

ska kunna överleva då detta generera intäkter som möjliggör att de kan fortsätta erbjuda 

tjänster av hög kvalité. Vi anser att revisorerna inte ska ta sig för stora friheter för att skapa en 

bra relation till kunderna utan hålla det på en professionell nivå. Det är mycket viktigt att en 

revisor kan göra en distinktion mellan att ha en god relation med en kund och att vara vän 

med en kund, det vill säga skilja mellan privat- och arbetsliv.  

 

Inom relationsmarknadsföring är det viktigt att fokusera på samspelet mellan marknadsföring, 

humankapital och styrningen av verksamheten för att kunna hantera kundrelationer. Detta kan 

sättas i relation till Man et al. (2002, s.136) där företagarens ska koppla ihop hur 

konkurrensen är på marknaden, vilka segment som finns och vilken organisationsstruktur som 

passar bäst för företaget och utveckla en affärsidé. Vi anser att om en revisionsbyrå kan få 

ihop dessa delar så har byrån goda förutsättningar för att kunna konkurrera och kan på så sätt 

effektivt sköta samspelet mellan kund och revisor. 

 

Genom att arbeta nära sina kunder och ta hand om relationer så kunde en byrå skaffa sig 

konkurrensfördelar (Kennedy et al., 2008, s.36). Samtliga respondenter sa att det viktigaste 

för att behålla sina existerande kunder var att erbjuda, med kundens ögon sett, tjänster som 

motsvarade deras förväntningar vad gällde kvalité till ett rimligt pris. För att förbättra 

relationerna med sina kunder och höja den upplevda kvalitén på tjänsterna så sa respondent G 

att ”vi ska se till att vi ger kunden lite mer än vad han förväntar sig. Om vi kan klara det, då 

har vi kommit långt, då vet vi att kunderna alltid är nöjd.” 

 

Respondenterna G och H sa att de försökte involvera kunderna än mer i sitt arbete genom att 

förklara för kunderna vad de har gjort och hur det påverkar deras verksamhet. Detta försöker 

de göra genom att hålla språket på en nivå som gör det lättare för kunden att förstå. Det kan 

ses som ett sätt av byråerna att öka kundnöjdheten vilket innebär bättre och starkare relationer 

mellan revisor och kund. Respondent C anser att det gäller att kunderna märker att det finns 

ett engagemang hos revisorn gentemot kunden, vilket kan visas genom att revisorn tipsar om 

saker i förväg istället för att kunden ska behöva komma och fråga. Detta fann också Kennedy 

et al. (2008, s.37) i sin studie där beteendet helst skulle uppfattas som öppet, äkta och 

vänskapligt istället för säljande samt att revisorn, eller anställda vid professionella 

tjänsteföretag skulle agera proaktivt för att bygga starka relationer.  

 

Det är bra att revisorerna försöker involvera kunderna i arbetet med revisionen. Om kunderna 

får större förståelse för vad revisorerna gör leder detta i sin tur till att kunden får starkare 

förtroende för de tjänster som revisorerna utför. Därigenom kanske kunderna rekommenderar 

byrån till andra företagare och stärker sin marknadsposition. Detta menar även Gummesson 

(2002 s.248), nöjda kunder kan agera som marknadsförare åt en byrå utan kostnad för 

företaget vilket kan leda till högre framtida inkomster. Christopher et al. (2002, s.49) menade 

att den mest relevanta och trovärdiga informationen för utomstående kom från 

rekommendationer från byråns kunder. 

 

Alla respondenter diskuterade att de ville arbeta nära kunden, det vill säga kunden skulle 

känna att den blev omhändertagen och fick tjänster av hög kvalité, därför anpassade byråerna 

sina tjänster mycket efter kundernas specifika behov. Kennedy et al. (2008, s.36) fann att om 
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en byrå jobbade nära kunden, i vissa fall arbetade de även i kundens lokaler, så kunde 

specialanpassade tjänster erbjudas som gör det mer sannolikt att kunder stannar vilket kan ses 

som en konkurrensfördel. I och med att de små byråerna inte har lika mycket spetskompetens, 

det vill säga att det inte kan hushålla med egen skattejurist och dylikt, måste de istället ha 

goda nätverk och relationer med andra typer av professionella tjänsteföretag.  

 

Respondent D menade att revisorerna på den lokala marknaden var väldigt samarbetsvilliga 

att de ofta ringde till varandra då de visste vem som var bra på vad. Det den menade var att 

det egentligen inte fanns någon konkurrens mellan byråerna. Respondenterna A och B var av 

liknande uppfattning då de ansåg att revisionsbranschen var kollegial där i princip alla kände 

alla men det fanns inga speciella samarbeten mellan revisorer. Samarbeten mellan revisorer 

verkar vara betydligt vanligare för byråerna på den större än den mindre marknaden. Ena 

respondenten från den mindre marknaden, F, sa att det inte fanns någon anledning till 

samarbete med andra revisionsbyråer. Resten av respondenterna valde istället att fokusera på 

samarbeten på andra håll, som med till exempel IT-konsulter och affärsjurister. Detta stämmer 

överens med vad Aharoni et al. (2000, s.227) sa, de mindre tjänsteföretagen drog nytta av 

andra tjänsteföretag men att det sällan förekom samarbete mellan två tjänsteföretag som var 

inom samma bransch.  

 

Respondent H menade att det vore behändigt för en byrå att kunna ha sina egna skattejurister 

eftersom de nu köpte in dessa tjänster vid behov. Den ansåg det vara lättare att snabbt komma 

överens med en arbetskamrat än med någon utomstående som speciellt har tagits in för ett 

uppdrag. Respondenten sa att de blev en sorts kanal för kunden, det vill säga att byrån såg till 

att kunden kom i kontakt med rätt person. Detta kunde i vissa fall vara speciellt bra då en 

revisor kände att, för att få en god relation så skulle kunden behöva prata med till exempel en 

kvinna och kunde då guida kunden rätt. En respondent, G, var av en annan uppfattning till 

samarbeten än de övriga. Den ansåg att ”Vi har hela tiden möjligheten att välja de som för 

närvarande är bäst på marknaden, om vi sen gör det är en annan sak, men vi har åtminstone 

möjligheten när det gäller de här bitarna och det är ju en otroligt viktig del i vårt sätt att 

arbeta. Både när det gäller att vara trovärdig och att ge kunden bäst service.” 

 

Respondenten menade att de agerade som kunskapsmäklare och att då välja den konsult eller 

jurist som bäst passade för den individuella kundens behov gjorde att de hade en bättre 

möjlighet att erbjuda tjänster med hög kvalité. Detta kan anses vara en konkurrensfördel för 

små byråer om de lyckas hantera det på rätt sätt.  
 

Det vi kan se är att de mindre revisionsbyråerna väljer, eller försöker åtminstone, att vara mer 

personliga än vad de större byråerna är. De mindre revisionsbyråerna vill att kunderna ska få 

intrycket att deras revisorer bryr sig om dem. Vi anser att detta tyder på att de mindre 

byråernas affärsidé handlar först och främst om att kunden skall känna sig omhändertagen via 

ett stort engagemang, respondent D uttryckte det som ”Det är ju lite grann att de lämnar ju ut 

ens liv åt en och det är ju inte bara företaget, det kan ju vara allting annat runtomkring som 

man har liksom diskuterat under en massa års lopp”. 

 

Vi anser att fokus på relationer är den rätta vägen att gå för mindre revisionsbyråer. Kan 

revisorn få kundens förtroende är mycket vunnet och revisionsbyrån kan skaffa sig en stark 

kundbas som inte lämnar dem i första taget. I och med att de mindre byråerna agerar i vissa 
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fall som kunskapsmäklare så skapas det ett starkt band mellan kund och revisor vilket är svårt 

för konkurrenterna att bryta.  

6.3.1 Den nya marknadsföringen 

Det stora fokuset för de mindre revisionsbyråerna ligger i att vårda de relationer som de har 

med sina kunder och genom en god relation ökar möjligheterna till att ge dem tjänster med 

hög kvalité. På ett eller annat sätt bör de även se hur möjligheterna är att locka till sig nya 

kunder. Bland annat respondenterna D och E var speciellt inne på att de inte behövde ha 

någon form av marknadsföring eftersom de hade gott om kunder och kundtillströmningen var 

god då deras kunder rekommenderade dem. Byråerna valde att visa upp sig i mer eller mindre 

omfattning, de flesta respondenter har lagt ner pengar på en hemsida och vissa även på att 

finnas med på sökmotorer. I ett fåtal fall hade byråer gjort reklam för sig på golfbanor eller 

andra sportevenemang.  

 

Endast en av byråerna i denna studie var väldigt aktiv i sin marknadsföring. Det var 

respondent H som berättade att de brukade använda alla möjliga olika sätt för att göra reklam 

för sig själv, de hade bland annat annonserat i tidningar och i radio. De brukade även ringa 

upp intressanta kunder men istället för att locka de direkt med billiga priser, vilket bland annat 

respondent D ansåg inte var rätt sätt att gå tillväga, så bjöd de istället in dem på 

informationsmöten av olika slag. Kennedy et al. (2008, s.39) fann att byråer, då i regel större 

byråer, kunde bjuda in kunder till sociala evenemang som middagar eller andra former av 

aktiviteter för att stärka relationer. Detta går att sätta i relation till Aharoni et al. (2000, s.132) 

och deras teori om att tjänsteföretag försöker differentiera sig. Det är oftast svårt att göra det 

men i och med att de ringer upp och erbjuder gratis information så kan detta ses som en 

lyckad marknadsföring.  

 

Respondent H var enig med de andra respondenterna att det är svårt att locka över kunder 

men det gällde ändå att få ett medvetande hos kunder om att de finns. Därför var deras 

marknadsföringsplan på lång sikt och de undvek att ge sig in på prisdiskussioner. Vi anser att 

mindre revisionsbyråer kan använda sig av marknadsföring med långsiktiga mål, det vill säga 

att i dagsläget bara skapa en kännedom på marknaden för att senare ha en möjlighet att locka 

till sig nya kunder.   

 

En annan konkurrensfördel som nämndes av respondent C för att komma i kontakt med nya 

kunder var att de i samma hus som de satt i hade en bolagsbildningsbyrå. De samarbetade 

med dem och utbytet gav de en fördel gentemot andra byråer. Detta i och med att de snabbt 

och enkelt kunde få reda på om ett nytt bolag var på väg att startas upp och då kontakta dem 

innan någon annan hinner göra det.  

6.3.2 De anställdas betydelse 

Aharoni et al. (2000, s.100, s.222, s.228) beskrev att det är viktigt för tjänsteföretag att jobba 

på sina kundrelationer, ha en god kunskap om marknaden som de arbetar på och slutligen 

även ha bra och kunnig personal med hög utbildning. Ett problem som kan uppstå för 

revisionsbyråer är, som respondent A nämner, att kunderna blir sammansvetsade med sina 

revisorer eller redovisningskonsulter och för dem spelar det inte stor roll vad byrån heter. 

Detta leder till att en byrå kan tappa kunder om den anställde väljer att sluta vid byrån 

eftersom ofta följer alla dennes kunder med (Donaldson & O´Toole, 2007, s.116). Därför är 



   

 

56 

 

det viktigt att som respondent A säger att ”då är frågan hur man ska varumärka sig, och på 

den lokala marknaden för oss så är det viktigare att profilera våra anställda.” 

 

På den lokala marknaden är det viktigare att först lyckas få ett gott rykte för varje anställd 

innan byrån kommer på tal, i nästa steg blir det viktigt för byrån att se till att de anställda 

stannar i verksamheten. För att lyckas med detta har respondenterna nämnt ett par sätt. 

Respondent G beskrev att byrån är uppbyggt som ett kommanditbolag som ägs av olika 

aktiebolag, vilka i sin tur ägs av en revisor i byrån. Anledningen till att de har gjort på detta 

vis är att fördelen med ett sådant system är att den anställde får en egen balans- och 

resultaträkning, vilket oftast innebär högre lön och mer kontroll. Respondenten nämner att 

nackdelen kan vara att den anställde lägger för mycket fokus på sitt eget och mindre 

ansträngningar görs för det bästa för kommanditbolaget, med andra ord revisionsbyrån. 

Respondent H diskuterade att det var viktigt att få de anställda att känna att byrån satsade, 

dels på att växa och dels på varje anställd. För att uppnå detta hade de till exempel infört 

arbetstidsförkortning och längre semester för äldre, vilket ska leda till att de anställda är nöjda 

och vill arbeta kvar hos dem.  

 

De små revisionsbyråerna har inte alltid många knep att ta till för att locka till sig kunder, 

mestadels kan detta bero på att de inte har behövt göra det då kunder letar upp dem, men 

respondent G menar att de skapat sig en annan konkurrensfördel. Denna innebar inte att nya 

kunder lockades direkt till dem utan var mer ett sätt för dem att de utvecklades för att kunna 

ge bäst service. Respondenten sa att de i sin byrå hade två stycken anställda som även 

arbetade som kontrollanter åt FAR, det vill säga de besökte andra byråer för att granska att 

deras redovisningskonsulter skötte sina jobb. Anledningen till att det gav dem en fördel var att 

den kunskap som dessa två samlade på sig var även till nytta för deras byrå genom att de hade 

möjlighet att förmedla en del av kunskaperna inom företaget. Studier säger att det är mycket 

viktigt med både högutbildad personal och att anställa personer som kan hantera relationer för 

att lyckas (Aharoni et al., 2000, s.222 och Donaldson & O´Toole, 2007, s.120).  

 

Vi anser att respondent G har nämnt ett mycket effektivt sätt att skaffa sig en 

konkurrensfördel. Respondent G uttryckte specifikt vikten av att ha högutbildad personal och 

att det på lång sikt kommer löna sig med kontinuerlig utbildning och utveckling. Respondent 

H var inne på personalens betydelse även om deras insatser var riktade mot personalvård och 

motivation. Vi anser att en av nycklarna till en väl fungerande byrå som kan hävda sig på 

marknaden är en motiverad och högutbildad personalstyrka som kan leverera högkvalitativa 

tjänster och som framförallt kan hantera kundrelationer. 

6.4 Konsekvenser av den förändrade revisionsplikten 

6.4.1 Hårdnande konkurrens 

I den teoretiska referensramen nämndes  hur förändringen av revisionsplikten skulle påverka 

revisionsmarknaden och dess aktörer enligt den offentliga utredningen. Respondenterna C, D 

och G sa att de trodde att det skulle bli hårdare konkurrens på marknaden efter förändringen. 

Respondent D sa att ”Det är klart att det kommer bli färre uppdrag på marknaden, om det sen 

är färre revisorer som ska granska de uppdragen också, om det kommer bli så. Men det är 

klart, rent matematiskt så, minskar revisorer per uppdrag så ökar ju konkurrensen”. 
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Respondenten H är lite mer försiktig i sina uttalande angående revisionsplikten. Denne menar 

att det inte har gått så lång tid vilket gör det svårt att avgöra hur det kommer slå mot 

marknaden. Respondent H sa att ”Det kommer ta några år innan det här har satt sig men det 

vi ser nu är liksom att, dels vet vi ju att bolagsverket vad de säger, nyregistreringar av 

aktiebolag så är det hälften som väljer att ha revisorer och hälften inte”. 

 

Anledningen till att Sveriges riksdag klubbade igenom detta beslut var att de ville öka 

konkurrenskraften hos de mindre företagen om de slapp undan revisionskostnaden varje år 

(SOU 2008:32, s.17). Det vi kan tyda från respondenterna svar är att de tror att det kommer 

bli tuffare på revisionsmarknaden eftersom fler nystartade företag väljer bort revisionen, även 

om det kommer ta ett tag innan marknaden förändras på riktigt. Respondenterna påpekade att 

de till exempel ännu inte vet hur de externa intressenterna kommer att ställa sig till den 

förändrade revisionsplikten.  

 

Enligt regeringens rapport skulle intressenterna inte påverkas nämnvärt av förändringen (SOU 

2008:32, s.250).  Några respondenter menade att i dagsläget var det oklart hur pass mycket de 

externa intressenterna, till exempel banker och skatteverket, kommer påverkas och reagera på 

den förändrade revisionsplikten. Respondent A sa ”Och sen får vi ju se hur bankerna ställer 

sig, om de kommer starta egna revisionsavdelningar eller om de kommer efterfråga några 

andra tjänster” 

6.4.2 Tummandet på oberoendet samt mer av andra tjänster 

Respondent E sa att ”Med revisionspliktens försvinnande så räknar vi med att jävsreglerna 

luckras upp så vi kan ha allt inom oss, så varför ska vi ha timmar som går utanför huset?” 

när den pratade om hur revisionsmarknaden skulle förändras. Även respondent F var inne på 

samma spår, detta kan tolkas som att revisionsbyråerna vill utföra mer tjänster åt en och 

samma kund. Det vill säga revisionsbyråerna vill kunna ha allt inom deras väggar, som 

respondent C uttryckte det ”Om det då blir att man försöker jobba mer med rådgivning och 

redovisningsfrågor det kan ju vara en väg också”. 

 

Om de har allt under ett och samma tak så kan de erbjuda ett komplett paket med revision, 

redovisning och andra externa tjänster. Detta är ett sätt för revisionsbyråerna att förbereda sig 

för den nya konkurrenssituationen på marknaden. För att kunna erbjuda fler tjänster till fler 

kunder behöver byråerna expandera och expansionsfasen är lite speciell i denna bransch, det 

är som respondent H säger att ”Det är svårt att växa organiskt, det tar en jävla tid. Förvärv är 

mycket enklare” 

 

Det är många byråer som har köpt upp redovisningsbyråer eller på ett eller annat sätt knutit 

till sig kundernas redovisning. Respondent B nämnde att de inte köpt upp någon byrå under 

de senaste åren men istället hade övertalat nya kunder att ta med sig redovisningen till dem 

om de ville ha revision av byrån. Enligt respondenterna A, B, F och G är det framförallt de 

fyra stora byråerna som köper upp mindre redovisningsbyråer för att ta marknadsandelar när 

konkurrensen förväntas hårdna. 

 

Enligt SOU 2008:32 är meningen med förändringen av revisionsplikten att kunderna ska få 

mer valmöjligheter för deras revision. Detta innebär att revisionsbyråerna istället för revision 

kommer att satsa mer på andra alternativ, till exempel redovisning. Det är det som framförallt 

de större byråerna har insett, därför vill de dammsuga upp de mindre redovisningsbyråerna 
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som finns på marknaden och med det öka sin omsättning. Våra respondenter har sett dessa 

tendenser och har därför försökt haka på genom att antingen köpa upp redovisningsbyråer 

eller på annat sätt få in redovisningstjänsterna i byrån.  

6.4.3 Hårdare uppvaktning 

De svar som vi har fått indikerar att revisionsmarknaden har blivit råare sedan förändringen 

av revisionsplikten började utredas. Respondent B berättade att ”jag vet ju bland annat en 

större byrå som ringer på alla mina kunder, inte bara en gång utan flera gånger” 

 

Även respondent E hade blivit tillsagd av sin samarbetspartner att de inte vill att byrån skulle 

fortsätta revidera åt deras kunder. Detta är ett tecken på att marknaden har hårdnat och att 

framförallt de större byråerna inte drar sig för att kontakta mindre byråers kunder. Respondent 

B antyder att sådant inte förekom tidigare, då var det inte lika accepterat att aktivt rikta 

marknadsföring mot andras kunder.   
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Kapitel 7 Avslutande diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer en sammanfattad diskussion över resultatet i studien som kan kopplas till 
problemformuleringen och syftet som vi ställde upp i början av detta arbete. Därefter kommer vi att 
diskutera vilka teoretiska och praktiska bidrag som vår studie har bidragit med samt ge förslag till 
ytterligare studier som skulle kunna göras för att berika detta ämne än mer. 

7.1 Slutdiskussion 

7.1.1 Hur små revisionsbyråer konkurrerar  

Det vi kan konstatera är att ingen av byråerna i denna studie använde sig av de klassiska 

konkurrensstrategierna som tas upp i figur 5 på sida 26, det vill säga differentiering, 

kostnadsöverlägsenhet eller pris, i någon vidare utsträckning. Vad gällde differentiering 

ansågs det svårt att skilja på revisions- och konsulttjänster och med kostnadsöverlägsenhet 

hade alla byråer liknande kostnadsstrukturer, de mindre byråerna hade i och för sig lägre 

overheadkostnader än de större, och istället menade de att fokus skulle läggas på intäkterna. 

Priset var ett medel som ingen av de mindre byråerna ville använda sig av eftersom det är 

enkelt att konkurrera med pris men nackdelen är att det är väldigt enkelt för konkurrenter att 

komma in och ta kunderna genom att sänka priset ytterligare. Respondenterna ansåg att det 

kunde vara svårt att nå någon form av lönsamhet om de använde sig av till exempel 

lowballing och i motsats till tidigare studier, Ghosh och Lustgarten (2006), menade de att det 

är de större byråerna som oftare köper uppdrag. Det var väldigt sällan som de mindre 

byråerna lämnade offerter eftersom de ofta inte visste vilken arbetsvolym som skulle krävas 

men också för att deras kunder inte var speciellt intresserade av priset utan hade andra 

preferenser. I våra intervjuer frågade vi även om det förekom samarbete mellan de olika 

revisionsbyråerna. Det som kom fram var att inga aktiva samarbeten fanns mellan byråerna, 

det de eventuellt kunde göra var att skicka kunder till andra revisorer som hade mer erfarenhet 

av kundens bransch. Detta utesluter att de mindre revisionsbyråerna använder samarbete med 

varandra som ett konkurrensmedel mot de stora byråerna. 

 

Det som istället användes som konkurrensstrategi och som finns med i figur 4 på sida 25, 

även om de inte alltid såg det som en medveten strategi utan något som var allmänt viktigt för 

dem, var relationer och nätverk. Respondenterna tryckte mycket på aspekten att de och deras 

byråer ville utveckla goda och nära relationer med sina kunder där kunderna kände att det 

fanns en närhet och ett stort engagemang. Byråerna trodde att ägarledda företag kände att de 

fick mer uppmärksamhet av mindre än större revisionsbyråer. När en kundrelation bygger på 

tillit och engagemang från båda sidor blir inte priset en viktig fråga utan de mindre byråerna 

kan fokusera på att vara flexibla och erbjuda sina kunder precis det de behöver. På den 

marknad som de mindre byråerna agerar, i huvudsak mot mindre och medelstora ägarledda 

företag, är en kunds behov mycket mer viktigt i egenintresse då tjänsterna kan inkludera 

privata tjänster som till exempel testamente, annan familjejuridik och liknande.  

 

De övriga faktorerna i figur 4 på sida 25, rykte och kompetens, har enligt respondenterna inte 

särskilt stor inverkan som det verkar ha i den teoretiska referensramen. Ryktesmässigt hade de 

större byråerna en klar fördel för att attrahera ny personal på grund av mer resurser till att vara 

ute och visa upp sig. Med tanke på att de mindre byråerna sällan tappade eller anställde ny 

personal var det inte heller lika viktigt för dem. För de mindre byråerna kom majoriteten av 

deras nya kunder genom rekommendationer, därför var inte ryktet på byrån speciellt viktigt 

utan det var ryktet på varje individ, det vill säga varje revisor, som var av central betydelse. 
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Ryktet hängde samman med kompetens, gjorde de små byråerna ett bra jobb var kunden nöjd 

och rekommenderade dem vidare. De större byråerna ansågs ha mer spetskompetens men 

eftersom de små och mellanstora ägarledda företagen hellre såg att revisorn hade en bred 

kompetens ansågs det att de mindre byråerna var minst lika kompetenta att ge dessa typer av 

kunder högkvalitativa tjänster.      

 

Andra typer av konkurrensfördelar som nämndes av respondenterna i denna studie var till 

exempel att ha anställda som arbetade på uppdrag från FAR. Vilket gjorde att den kunskap 

som de erhöll under sina kontroller av andra byråer även kunde spridas i den egna byrån. En 

annan byrå hade i samma hus en bolagsbildningsbyrå som de hade kontakter med vilket ledde 

till att de kunde få reda på när nya bolag bildades och hade möjlighet att direkt ta kontakt med 

dessa potentiella kunder. Ett sista konkurrensmedel som nämndes relaterade till 

marknadsföringen hos de små byråerna. I regel användes inte ”vanlig” marknadsföring genom 

annonsering och liknande, detta eftersom byråerna hade god kundtillströmning och de fick 

dessa genom rekommendationer. Det lilla som gick till att få uppmärksamhet var genom en 

egen hemsida. En av byråerna var dock mer aktiv i sin marknadsföring då de gjorde alla 

möjliga aktiviteter, vilket inkluderade annonser, radioreklam men också ringa till intressanta 

kunder. Andra respondenter menade att detta inte var något som fungerade då det visat sig att 

i några fall hade stora byråer försökt locka över deras kunder men ingen hade hittills nappat 

på det. Detta för att det blev en prisdiskussion vilket aldrig gynnar en revisionsbyrå då de vill 

konkurrera med kompetens och inte pris. Det som däremot denna respondent gjorde 

annorlunda var att bjuda in till informationsmöten av olika slag och jobbade på det viset mer 

uttalat långsiktigt med målet att i nuläget få ett medvetande hos andra kunder. Genom 

medvetandet hos potentiella kunder kunde det innebära att byrån i framtiden fick ökad 

kundtillströmning.  

 

Det som bör göras hos de mindre byråerna är att fortsätta skapa starka relationer med sina 

kunder och på så vis förhindra att de lämnar för någon annan byrå. Detta kan stärkas genom 

användning av relationsmarknadsföring där byråerna får ett grepp om individuella kunder och 

deras lönsamhet för att sedan aktivt kunna utforma strategier för varje enskild kund. En 

revisionsbyrå kan på ett övergripande sätt se vilka kunder som fokus kan läggas på och vilka 

som ur, lönsamhetssynpunkt, kanske inte är relevanta att fortsätta lägga ner mycket energi på. 

Kunderna till de mindre byråerna har även väldigt varierande behov och samtliga uppskattar 

att revisorn bryr sig om deras problem men de kan vilja ha det på olika sätt. Vissa kunder 

kanske uppskattar att det går att snabbt få kontakt via internet eller via programvara medan 

andra hellre ser att revisorn är fysiskt närvarande. Det är viktigt att veta vad kunden är 

intresserad av och helst vara förutseende nog så kunden sällan behöver komma och fråga hur 

olika förändringar kommer att påverka dem. Det är därför extra viktigt att de mindre byråerna 

anpassar sig efter kundernas behov, och därigenom stärka sin position på marknaden.  

 

För att få en bättre konkurrensmöjligheter bör de mindre revisionsbyråerna utveckla sig själva 

utöka och vårda de redan existerande nätverken. Samtidigt som byråerna arbetar med sina 

kundrelationer bör en tanke ges åt framtida kunder och framtida möjligheter att tillgodose 

kunders behov. Kompetensen är kärnan för professionella tjänsteföretag vilket innebär att det 

är av yttersta vikt att kontinuerligt utveckla kompetensen hos personalen. Deras 

marknadsföring bör grundas på långsiktigt tänkande där målet bör vara att skapa ett 

medvetande och inte nödvändigtvis aktivt rekrytera nya kunder.  
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7.1.2 Förändring av revisionsplikten 

Respondenterna är överens att det kommer bli en hårdare konkurrens på marknaden eftersom 

färre företag kommer välja revision men i dagsläget är det svårt att sia om hur förändringen 

kommer att påverka revisionsmarknaden. Detta beror på att de externa intressenterna, i 

huvudsak banker och skatteverket, inte har kommit ut med någon information eller gett några 

tydliga signaler om hur de kommer hantera förändringen. En annan anledning till att vissa 

respondenter menar på att det förmodligen kommer gå ganska obemärkt förbi är för att alla 

revisionsbyråer har förberett sig sen flera år på denna förändring där redovisningsbyråer har 

köpts upp för komma åt fler kunder. Trenden visar på att det kommer bli betydligt mer 

fokuserat på redovisningstjänster och revisionsbyråerna gör allt i sin makt att samla både 

revisionen och redovisningen av ett och samma företag inom sin byrå då de tror att 

jävsreglerna kommer att luckras upp. 

7.1.3 Revisionsmarknaden på stor respektive liten marknad  

Ett delmål som dök upp under arbetets gång, närmare bestämt under genomförande av 

intervjuer, var att undersöka om det fanns skillnader mellan de olika marknaderna. Det fanns 

vissa skillnader i förutsättningar för de olika regionala marknaderna men samtliga höll på med 

små och medelstora ägarledda företag men med den lilla skillnaden att på den stora 

marknaden fanns det mer tjänsteföretag. En annan skillnad var att det i huvudsak startades fler 

företag på den stora marknaden jämfört med den mindre. En respondent från den stora 

marknaden hade hört att det var hårdare konkurrens i mindre städer medan en från den mindre 

marknaden ansåg att de inte behövde slåss om kunder. Slutsatsen som går att dra är att 

konkurrensen är rätt lika på båda marknader i studien, för små och medelstora ägarledda 

företag. Vilket kan förklaras med att kunder är hårt bundna till sina respektive revisorer, det är 

svårt att få kunder att bryta med sin revisor. För mindre revisionsbyråer gäller det att, oavsett 

om det är på stor eller liten marknad, majoriteten av nya kunder kommer genom 

rekommendationer och så länge som byråerna har arbete kommer inte mycket fokus att läggas 

på marknadsföring för att nå nya kunder.  

7.2 Slutsats 
I följande avsnitt besvaras studiens problemformulering och syfte. 

7.2.1 Hur konkurrerar små revisionsbyråer på revisionsmarknaden? 

 Relationer – fokus ligger på att skapa goda relationer med kunder för att motverka att 

de byter till en annan byrå. På sikt kan dessa relationer generera nya inkomster genom 

att kunder rekommenderar byrån vilket är det vanligaste sättet för mindre 

revisionsbyråer att erhålla nya kunder.  

 

 Pris – De mindre revisionsbyråernas priser ligger snäppet under de stora byråerna men 

priset är inget konkurrensmedel som föredras. Detta eftersom prisdiskussioner aldrig 

gynnar dem då de dels vill framhäva sin kompetens och dels vill undvika att bygga 

kundrelationer på pris då det är enkelt för konkurrenter att locka över kunderna.  

 

 Differentiering av tjänster – En marknad som präglas av kraftigt styrda tjänster i form 

av lagar och standarder där tjänsternas kvalité i grunden är svåra att bedöma gynnas 

inte av att många kunder har svårt att veta vad de egentligen behöver. Det är därför 

svårt för en byrå att differentiera sina tjänster och utgör inget effektivt 

konkurrensmedel på revisionsmarknaden. 
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 Kostnadsöverlägsenhet – Samtliga mindre revisionsbyråer i denna studie hade 

liknande struktur och det påpekades istället att fokuset bör ligga på effektivitet, rätt 

person gör rätt aktiviteter, och intäkter. Fördelen som dessa hade i jämförelse med de 

stora var lägre overheadkostnader men det var ingen tillräcklig grund att bygga en 

konkurrensstrategi på. 

 

 Andra konkurrensmedel – Kompetenshöjande aktiviteter och marknadsföring på lång 

sikt var två sätt att öka möjligheterna för framtida intäkter i små revisionsbyråer. Det 

första kunde till exempel vara att byrån hade personal som även jobbade som 

kontrollanter och det de lärde sig kunde smitta av sig till byrån. Det andra sättet var att 

skapa ett medvetande hos kunder om byråns existens och intresse där exempelvis 

inbjudan till informationsmöten istället för priset kom på tal.  

7.2.2 Hur påverkar den förändrade revisionsplikten konkurrensen? 

 Konkurrensen hårdnar – Möjligheten till frivillig revision kommer innebära mindre 

uppdrag men i vilken utsträckning är svårt att förutspå. Banker och övriga externa 

intressenter har inte gett några indikationer på hur de ställer sig till förändringen, om 

de kommer fortsätta kräva reviderade bokslut alternativt behöver andra intyg som 

godkänner ett företags siffror. 

 

 Förberedelser – Förändringen kommer förmodligen gå relativt obemärkt förbi då 

många byråer har köpt upp redovisningsbyråer, de tror att fokuset i framtiden kommer 

ligga på redovisningstjänster. De satta gränserna var en bit under de nivåerna som det 

var tal om från begynnelsen vilket minskar inverkan men öppnar upp för att det kan 

komma framtida förändringar.   

7.3 Studiens teoretiska och praktiska bidrag  
Syftet med denna studie var att utveckla nya begrepp rörande konkurrensen för små 

revisionsbyråer och med tanke på att detta är ett relativt outforskat område bidrar vår studie 

teoretiskt med nya infallsvinklar. Mycket av de tidigare studierna och begreppen rörande 

professionella tjänsteföretag har visat sig vara applicerbara på mindre revisionsbyråer där 

relationsmarknadsföring verkar vara det centrala ur konkurrenssynpunkt. Det vi har bidragit 

med är en kvalitativ studie inom detta område som förklarat hur och varför mindre 

revisionsbyråer konkurrerar. Denna studie har öppnat upp för att kunna betrakta 

relationsmarknadsföring som en möjlig konkurrensstrategi vilket är det teoretiska bidraget 

och ett par ytterligare konkurrensmedel kunde upptäckas vilka ökade det praktiska bidraget. 

 

Studiens praktiska bidrag är att den ger revisionsbyråer, och då i synnerhet ägare och ledare 

av mindre revisionsbyråer, en övergripande bild över viktiga konkurrensaspekter som de bör 

tänka på när de utformar sina konkurrensstrategier. Studiens resultat skulle även kunna 

appliceras på marknader som är uppbyggda på liknande sätt som revisionsmarknaden, till 

exempel vissa andra typer av professionella tjänsteföretag.   
 

7.4 Rekommendationer till fortsatta studier 
I denna studie har vi förklarat att små revisionsbyråer i regel inte använder sig av de klassiska 

konkurrensstrategierna utan fokus läggs på relationer med deras kunder. Ett förslag på en 
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fortsatt studie skulle vara att undersöka hur revisionsbyråer går tillväga i sin 

relationsmarknadsföring, det vill säga hur de hanterar sina kunder och om de har ett system 

för det, exempelvis CRM (Customer Relationship Management). Ett annat alternativ är att 

studera detta ur ett kundperspektiv där fokus läggs på hur kunder uppfattar att relationen med 

deras revisor är, hur de skulle vilja ha det och vad som skulle krävas för att de skulle byta. 

Detta skulle berika detta ämne ytterligare och en bättre förståelse skulle uppnås för hur viktiga 

relationer inom revisionsbranschen är men det skulle även kunna gå att applicera på branscher 

där det är viktigt med förtroende mellan kund och byrå.  

 

Revisionsmarknaden är en ineffektiv marknad där revisorerna har ett stort kunskapsövertag 

gentemot kunderna och ett förslag på en studie vore att undersöka om den förändrade 

revisionsplikten kommer att leda till en effektivare marknad. I och med att det blir frivilligt 

för mindre företag att revidera sina bokslut är det upp till var och en att ta beslut huruvida de 

vill ha revision. Vilket i sin tur kan leda till en ökad förståelse för vad revisionen egentligen 

ger för nytta för ett företag och en effektivare marknad kan bli resultatet.  
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Kapitel 8 Trolighet, Överförbarhet och Konfirmerbarhet 
I detta kapitel kommer vi att diskutera hur pass trovärdig vår uppsats är genom de kvalitativa 
begreppen trolighet, överförbarhet och konfirmerbarhet. Detta avsnitt är en självkritisk syn på hur vi 
har influerat detta arbete och därigenom dess resultat och vi kommer diskutera arbetets styrkor och 
svagheter.  

8.1 Inledning 
Vi måste kritiskt granska uppsatsen så att vi kan argumentera för att våra slutsatser är 

trovärdiga då detta visar att vi har förstått våra styrkor och brister. Då vi har gjort en kvalitativ 

studie hänger en stor del av trovärdigheten på hur vi har skrivit och framställt vår empiriska 

data (Nylén, 2005, s.157-158). Hon nämner tre sanningskriterier för en kvalitativ studie, 

trolighet, överförbarhet och konfirmerbarhet.   

8.2 Trolighet 
Troligheten, enligt Nylén (2005, s.158), syftar till hur forskaren har samlat in data och hur 

länge den var ute i fältet. Vi har utförligt beskrivit våra tillvägagångssätt och argumenterat för 

våra val i de båda metodkapitlen, två och fyra, vilket har legat som grund för den empiriska 

studien. En kvalitativ studie är en subjektiv process med tolkningar och analys av miljöer och 

situationer där det är svårt för kommande forskare att replikera studien, vilket har kritiserats 

av kvantitativa forskare (Bryman & Bell, 2005, s.319). I en kvalitativ studie är det viktigare 

att förstå de skillnader som finns i forskares förförståelse och hur dessa påverkar studien, än 

att eliminera de skillnader som finns för att kunna upprepa studien (Maxwell, 2005, s.108). Vi 

inser att det är svårt för oss att ha en helt objektiv syn då våra preferenser styr de val som görs 

och hur vi väljer att tolka svaren från respondenterna. 

 

Vi anser att vi har följt de väsentligaste riktlinjerna för hur en kvalitativ studie bör 

genomföras. Dock är det på några punkter som vi anser att vi kunde ha agerat annorlunda för 

att få än mer ökad trolighet av studien. Något som borde ha gjorts innan första intervjun var 

att göra en eller två provintervjuer med relevanta provrespondenter, dels för att få till 

intervjuguiden snabbare och dels för att utveckla oss som intervjuare då vi efter ett par gånger 

kände att vi effektivare kunde ställa följdfrågor och få mer djup i intervjuerna. Vår 

intervjuguide genomgick ett par kvalitetskontroller, främst från vår handledare som har stor 

erfarenhet för hur sådana bör läggas upp. 

 

Vi har försökt att få tag på rätt respondenter, det vill säga att vi har intervjuat någon chef eller 

en delägare i byrån vilket skapar en slags närhet till den frågeställning som vi har undersökt. 

En aspekt som kan vara till vår nackdel är att en av våra respondenter visade sig vara ”bara” 

anställd, vilket gjorde att den hade lite mindre koll på byråns strategier. Dock hade denna 

respondent mångårig erfarenhet från revisionsbranschen vid ett antal byråer och kan därmed 

ses som en valid respondent för vår studie. Något som kunde ha berikat studien ytterligare 

hade varit att involvera en informant i studien. Detta skulle kunna vara någon med god insyn 

och kunskap om revisionsmarknaden och vi anser att en optimal sådan vore en från 

branschorganisationen för revisionsbyråer, FAR. 
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Något som kan minska troligheten för vår studie är att vi missat eller missuppfattat relevant 

information. Vi har tidigare sagt att vi har använt oss av en diktafon och anteckningsblock för 

att i största möjliga mån få med allt som respondenterna säger, vilket ökar troligheten att vi 

får med det som respondenterna säger. Vad gäller missar av information har vi försökt 

förebygga det genom att koppla ihop respondenternas svar med vad vi anser vara relevanta 

teorier samt att i empirimaterialet finna gemensamma teman som respondenterna var inne på. 

I en fallstudie kan empirin berikas med information från andra källor än respondenternas svar 

och vi hade tillgång till byråernas hemsidor men dessa innehöll ingen information som kunde 

belysa det som redan sagts ytterligare. Vad gäller missuppfattning har vi i förförståelsen 

beskrivit de tankar och funderingar som vi hade inför studien vilket kan ge en förklaring till 

varför vi ser saker på ett visst sätt.  

8.3 Överförbarhet och konfirmerbarhet 
När en kvalitativ undersökning görs är det som sagt viktigt att samla in tillräckligt mycket 

data. Enligt Nylén (2005, s.158) är det extra viktigt då arbetet måste bestå av mycket 

informationsrik data att läsaren kan bedöma om det förekommer empiriska likheter och även 

ta ställning till om dessa resultat går att applicera på andra marknader, detta kan med ett enda 

ord kallas för överförbarhet. Konfirmerbarheten beskriver hur pass väl som läsaren kan spåra 

de slutsatser som vi drar utifrån empirin. Detta innebär att vi i vår empiriska framställning 

måste vara väldigt noga med hur vi presenterar den information vi har fått fram. 

 

Vårt mål med den empiriska framställningen är att den ska vara så detaljrik som möjligt vilket 

gör att empirin återspeglar den miljö som respondenterna verkar i. Det är bara då som vi kan 

komma fram till en trovärdig analys och slutsats vilket leder till att vi kan uppfylla de två 

kriterierna konfirmerbarhet och överförbarhet (Nylén, 2005, s 158). Vi har från början valt ut 

respondenter som ska representera den marknad som vi vill undersöka, det är dock viktigt att 

påpeka att vi inte är ute efter att generalisera eftersom antalet respondenter som vi har valt ut 

inte kan representera hela revisionsmarknaden. Tanken med en kvalitativ studie är att forskare 

ska generalisera en studies resultat till teori, inte till en population (Bryman & Bell, 2005, 

s.320). Vi har valt respondenterna för att de är välinformerade på området och det leder till att 

vi senare kan i empirin ge en bild av miljön som är trovärdig vilket leder till ökade 

möjligheter att utveckla relevanta teorier (Jacobsen, 2007, s.167). 

 

Som ovan nämnt är målet med studien inte att generalisera resultatet till en hel population 

men det skulle gå att överföra detta till andra kontexter för att öka nyttan av studien. Denna 

studie har avgränsats till revisionsbyråer men kan likväl anpassas till andra typer av 

professionella tjänsteföretag som agerar på marknader med liknande förutsättningar som i 

denna studie.  

 

I presentationen av empirin använde vi oss av vedertagen metodologisk teori om hur 

framställningen bör göras för att få en logisk följd och ett innehåll som är pedagogiskt. Enligt 

Nylén (2005 s.161) krävs det att den empiriska framställningen är lättläst och att läsaren 

förstår miljön som beskrivs. Hon tar även upp en speciell metod där det är meningen att 

empirin ska innehålla mycket fakta att den blir snudd på rörig. Den ska ”innehålla detaljer, 

multipla röster och känslor för att skapa en upplevelse av sannolikhet hos läsaren. 

 

Det vi har gjort är att vi i empirin har berikat den med citat ur respondenternas berättelser som 

gör det enklare för läsaren att hänga med, sedan har vi tagit med de delar som vi anser är 
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viktiga för vår studie. Vi har försökt att beskriva detta på ett utförligt sätt för att läsaren ska få 

en god uppfattning om miljön och byråernas situation. Enligt Nylén (2005, s 162) har 

forskarens röst i framställningen av det empiriska materialet en stor betydelse eftersom om 

forskaren återger resultatet fel blir slutsatserna fel. Det går inte att komma ifrån att vi som 

författare sätter en viss prägel på empirin när vi försöker återge den information som vi har 

fått. Vi har försökt att beskriva miljön och vad som har sagts på ett korrekt och etiskt sätt även 

som vi medvetet eller omedvetet påverkar empirin med vår personliga touch. 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

Bakgrundsinfo: 

 Berätta om dig själv och din bakgrund 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur många år har du jobbat i branschen? 

 Hur länge i nuvarande position? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilka andra företag har du jobbat för? 

 

 Berätta kort om företaget och dess historia 

 

Affärsidé 

 Hur skulle du beskriva företagets affärsidé? 

 Vilka typer av tjänster erbjuder ni? 

 Lägger ni fokus på revisions- eller konsulttjänster? Varför? 

 Om du fick endast välja en av dessa, till exempel att bara erbjuda 

revision eller bara en viss konsulttjänst, vilken skulle ni då ta? Varför? 

 

 Vilka typer av kunder vänder ni er till? 

 Inriktar ni er mot någon speciell bransch, till exempel mot enbart små 

företag eller mot IT-företag? Varför/Varför inte? 

 Vad anser du det finns för för- och nackdelar med att specialisera sig 

mot vissa branscher? 

 Finns det branscher som är mer populära än andra? I så fall vilka har 

hand om dessa? 

 

 Hur ser era tillväxtplaner ut? 

 Hur får ni kontakt med nya kunder? 

 Vad gör ni för att se till så att ni behåller era kunder?  

 

Marknadsuppfattning 

 Hur skulle du beskriva marknaden för den typ av tjänster ni erbjuder? 

 

 Vilka är era viktigaste konkurrenter?  

 På vilket sätt är de era konkurrenter? 

 Ser ni alla revisionsbyråer som era konkurrenter? Varför/Varför inte? 

 

 Vilken revisionsbyrå anser du dominerar på er lokala marknad? 

 Varför det? 

 På vilket sätt? 

 

 Vad betyder en revisionsbyrås rykte för verksamheten? 

 Vad gör ni för att skapa ett gott rykte? 

 Hur tror du att kunderna ser på er i jämförelse med era 

huvudkonkurrenter? Varför? 
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 Anser du att det finns någon skillnad i kompetens mellan små och stora 

revisionsbyråer? 

 Varför/Varför inte? 

 

 Hur ser du på samarbetsmöjligheter inom er bransch? 

 Samarbetar ni med andra revisionsbyråer eller i huvudsak med andra 

typer av tjänsteföretag? Varför? 

 Finns det några särskilda områden som kräver speciella samarbeten? 

Vilka då? 

 

Konkurrensstrategier 

 Vad anser du vore det bästa sättet för en mindre revisionsbyrå att konkurrera på 

revisionsmarknaden? Varför? Hur gör ni? 

 

 Hur ser ni på att konkurrera med hjälp av priset? 

 Vilka för- och nackdelar finns det?  

 Hur är era priser jämfört med era konkurrenter? 

 Hur ofta förekommer det att en revisionsbyrå köper uppdrag? 

 

 

 Hur anser ni att kvalitén är på era tjänster i relation till konkurrenterna? 

 Hur kan man skilja på kvalitén? 

 Klarar kunderna av att skilja på kvalité? 

 Vad gör ni för att övertyga era kunder om kvalitén på era tjänster? 

 

 Hur anser ni möjligheterna är att sänka kostnader? 

 Varför? 

 

 Hur ser ni på möjligheterna att få era tjänster att stå ut? 

 Kan man differentiera till exempel en revision? 

 Kan man erbjuda konsulttjänster som ingen annan gör? I så fall hur? 

 

 Spelar storleken på en revisionsbyrå in för att locka till sig arbetskraft? 

 Varför/Varför inte? 

 (Om ja) På vilket sätt? 

 Finns det någon skillnad i genomströmning av personal mellan små och 

stora byråer? 

 För- och nackdelar med genomströmning? 
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Revisionsplikten 

 Hur påverkar avskaffandet av revisionsplikten konkurrensen inom 

revisionsbranschen? 

 

 Hur förbereder sig branschen på detta? 

 Hur förbereder ni er? 

 Tror du att många företag som har möjlighet att sluta med reviderade 

bokslut kommer att göra det? Varför/Varför inte? 

 Har ni fått några indikationer från era kunder om hur de kommer göra? 

 

 Har ni inom företaget bestämt er för att agera annorlunda på marknaden de 

kommande åren? 

 Varför/Varför inte? 

 (Om ja) På vilka sätt? 

 

 Är det något som ni skulle vilja tillägga som du uppfattar som viktigt och som vi 

kanske har missat?  



   

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 
901 87 Umeå 
www.usbe.umu.se 


