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Sammanfattning 
Utifrån den existerande lagstiftningen är det krav på att alla aktiebolag ska ha en revisor. På 
revisionsmarknaden föreligger en speciell marknadssituation då 99% av alla revisionsbolag 
har mindre än tio anställda men samtidigt så har de små revisionsbyråerna en minoritet av 
marknadsandelen. Detta gör att en stor mängd företag konkurrerar om en relativt sett liten 
marknad. Den rådande marknadssituationen gör det intressant att undersöka hur små 
revisionsbyråer använder marknadsföring för att skaffa nya kunder. 
 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur små revisionsbolag använder sig av 
marknadsföring för att rekrytera nya kunder. I studien används ett hermeneutiskt synsätt och 
en undersökningsmetod bestående av tre kvalitativa intervjuer används för datainsamling. Den 
s.k. gyllene medelvägen används som angreppssätt.  
 
Den grundläggande teorin i uppsatsen är Grönroos tjänstemarknadsföringstriangel vars tre 
huvuddelar är extern, intern och interaktiv marknadsföring. Eftersom fokus ligger på den 
externa markandsföringen används Lovelocks marknadskommunikationsmix bestående av 
personlig kommunikation, reklam, erbjudanden, publicitet och pr, instruktionsmaterial och 
företagsdesign. 
 
Efter det att det teoretiska ramverket frasställts utfördes tre kvalitativa intervjuer. Utifrån 
dessa intervjuer analyseras hur väl empirin överensstämmer med teorin för att slutligen 
diskutera fram en ny substantiv teori. Målet med den nya teorin är att visa betydelsen av 
nätverkande för små revisionsbyråer då detta inte framgår i tillräckligt i de existerande 
teorierna. Det som slutligen konkluderas i studien är att de flesta nya kunder tillkommer från 
rekommendationer och att de tillfrågade företagen använder sig av aktivt nätverkande för att 
skaffa nya kunder.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 
Alla företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen skall ha minst en revisor. Den, 
av företaget, utsedda revisorn skall ha den insikt och kompetens i redovisning och 
ekonomiska förhållanden som krävs av företagets art och omfattning för att kunna fullgöra 
uppgiften. Speciella krav på att revisorn måste vara godkände eller auktoriserad ställs på 
aktiebolag och på övriga bolag om företagets tillgångar, enligt balansräkningen, överstiger ett 
nettovärde av 1000 prisbasbelopp eller att antalet anställda hos företaget uppgått till ett 
medeltal på minst 200 under de två senaste räkenskapsåren. Även andra företag, så som 
hypoteksinstitut, kan vara tvingade till att ha revisor om speciella föreskrifter i lagen kräver 
detta. I aktiebolag väljs en revisor till en mandatperiod på fyra räkenskapsår medan övriga 
bolag som kräver revisor väljer denne på obestämd tid. (FAR del 2, Revisionslagen)  
 
En revisors primära uppgift är att säkerställa ett företags räkenskaper i enlighet med rådande 
regler och bestämmelser så att den skapar en rättvisande bild av den finansiella ställningen. 
Anledningen till att detta görs är för att skapa en trygghet i affärer med företaget för såväl 
externa som interna intressenter. Genom att granska räkenskaperna kan eventuella fel eller 
brister upptäckas och förhindras. En revisor ska också uttala sig om hur det granskade 
företagets styrelse och VD skött sina uppgifter. En vanlig sekundär uppgift för en revisor är 
att vara rådgivare. Med sin ekonomiska expertis är revisorns kunskap en värdefull resurs för 
det konsulterande företaget till exempel genom att agera rådgivare inom skatt, redovisning 
och ekonomisk planering. Revisorn kan även fungera som kontaktperson med banker, 
kreditbolag och myndigheter. Dock är en revisors arbete reglerat i Revisionsföreskrifterna, 
regler om god redovisningssed och etiska regler. (http://www.revisorsamfundet.se) När en 
revisor utför sin revisionsverksamt ska denne iaktta god redovisningssed. De grundläggande 
principerna för en revisors revisionsverksamhet är att detta utförs opartiskt, självständigt och 
objektivt. (FAR del 2, Revisorslagen) I den normgivande organisationen Revisorssamfundets, 
SRS, etiska regler definieras objektivitet med att revisorn ska utöva sin verksamhet objektivt 
och ta beslut baserat utifrån opartiska grunder och med integritet. Där förklaras även 
innebörden av självständighet och opartiskhet som att revisorn inte får ha ett 
beroendeförhållande med klienten och skall pröva detta inför varje uppdrag. 
(http://www.revisorsamfundet.se) 
 
Även marknadsföringen är reglerad för revisorerna, detta på grund av kraven på opartiskhet, 
objektivitet och självständighet.(FAR 2005) Enligt dessa kan ej revisorerna handla helt fritt 
och alltid tillgodose kundens behov.(O’Donohoe 1991,s.39) Detta innebär att ett 
revisionsbolag måste tänka på hur det framställs. Antingen som ett företag som tar löst på de 
etiska reglerna så kommer troligen de få kunder som vill att de ska tänja lite på reglerna och i 
sinoms tid komma i kläm mellan myndigheter och kunder. Alternativt som ”paragrafryttare” 
som överdriver de etiska reglerna och objektiviteten företagen emellan blir hörnstenen i 
relationen så kan företaget inte fungera som rådgivare och på så sätt förlorar de en stor 
inkomstkälla. Detta och historien av hårdare regleringar kan innebära att företaget drar sig för 
att använda sig av olika former av marknadsföring för att inte överträda de regler som finns. 
 
Enligt statistik från SCB så har 99% av alla revisionsföretag i Sverige mindre än nio anställda, 
dock har de fyra största företagen en majoritet av marknaden. De små revisionsföretagen har 
problemet att de måste differentiera sig mot de stora, vilket kan vara lite svårt i och med att 
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stora revisionsföretag rymmer mycket kompetens och både kan vara bred i sitt utbud och 
samtidigt ha spetskompetens. Detta är något som små företag inte mäktar med då de ofta lider 
av mindre resurser.  
 
Vi kan således konstatera att revisions- och redovisningsbranschen till stor del består av 
många små företag som konkurrerar om en relativt liten andel av marknaden vilket gör att 
marknadsföringen av dessa blir intressant att undersöka. Om de marknadsför sig riskerar de 
att uppfattas som oseriösa och gör de inte det så riskerar de att inte få nya kunder. Trots de 
problem det kan innebära har många av företagen olika former av marknadsföring. Vilket 
ytterligare belyser komplexiteten i ämnet då restriktionerna och kulturen motverkar 
marknadsföring. 

1.2 Problemformulering 
Hur marknadsför sig små revisionsbyråer i syfte att öka sin kundkrets? 

1.3 Syfte 
Utifrån den situation som ett litet revisionsföretag möter i konkurrensen med de större 
företagen, i mötet med kund och myndighet har vi valt att se närmare på den del vi tror kan 
vara mest problemfyllt.  
 
Vårt syfte är således att skapa en förståelse för hur en liten revisionsbyrå använder sig av 
marknadsföring för att locka nya kunder.  
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2. Teoretisk metod 
I den teoretiska metoden presenterar vi bakgrunden till uppsatsen och den kunskapssyn som 

används samt motiverar varför denna syn används inom studien. Vi tar även upp hur studien 

ska utföras för att syftet med denna ska kunna uppnås på ett förträffligt sätt.  

2.1 Ämnesval 
Under vår utbildning på Service Managementprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet har vi ofta fokuserat på tjänsteföretag och därigenom kommit i kontakt med 
problematiken inom tjänstemarknadsföringen. Det kan till exempel vara problematiken med 
avsaknaden av en produkt. Vanligt förekommande område inom tjänstemarknadsföringen är 
relationsmarkandsföring och kundlojalitet och även dessa områden har under utbildningen 
blivit uppmärksammade och belysta från olika aspekter. Vi anser dock att själva rekryteringen 
av kunder inom tjänsteföretag inte blivit tillräckligt uppmärksammat, vilket väckte vårt 
intresse inom området då detta är en nyckelfaktor som måste fungera innan de andra 
områdena kan användas. Då vi även kommit i kontakt med revision och dess betydelse för 
företag tyckte vi att det saknades teorier om hur revisionsbyråer använder sig av 
marknadsföring för att locka nya kunder. Genom att sedan välja att rikta in oss på små 
revisionsbyråer, vanligen med begränsade resurser, ledde till ett intressant segment av 
tjänstemarkandsföringen. 

2.2 Litteraturgranskning  
Genom att granska tidigare teorier och undersökningar undviks att man studerar ett trivialt 
problem eller upprepar andras misstag. En litteraturgransknings syfte är att tolka och 
sammanställa de teorier som tidigare forskning resulterat i. (Merriam, 1994, s. 74-75) Genom 
att göra detta får vi insikt i de rådande teorierna inom området och kan därigenom öka vår 
förståelse inom området innan studien utförs. Ett, enligt Yin (2003, s. 28), vanligt misstag är 
att inte vara tillräckligt påläst på teorier inom studieområdet och för fort påbörja 
undersökningen. Genom att granska grundläggande teorier inom forskningsområdet får vi ett 
fundament att stå på under studien då teorierna fungerar som en grund vid studien. Utifrån en 
litteraturgranskning ges även generaliseringar, begrepp och hypoteser som andra forskare 
testat och kommit fram till. (Merriam, 1994, s. 75) Enligt Yin (2003, s. 28-29) bör varje 
fallstudie ha ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån, utifrån denna grund kan vi sedan utföra 
studien på ett effektivt sätt och täcka de väsentliga delarna inom området och dessutom ha 
förståelse om varför händelser sker. Vi anser att vårt undersökningsområde är komplext och 
att en bra studie inte skulle kunna utföras utan kunskap om de rådande teorierna inom 
området.  
 
När vi utförde vår litteratursökning inom området använde vi oss av Umeå 
universitetsbiblioteks sökmotor Album, artikeldatabaserna Emerald Insight och Buisness 
Source Premier. Vi riktade in oss på generella teorier inom service marketing och service 
promotion. Efter denna granskning så riktade vi vår granskning på områdena professional 
services marketing, accounting marketing, auditing marketing för att sedan kombinerad dessa 
sökord med promotion, advertising, external communication och external marketing. Efter 
granskningen av dessa områden fann vi att det fanns kunskapsluckor inom hur små 
revisionsbyråer skaffar sina kunder då de rådande teorierna i allmänhet gällde större företag. 
Vi valde därför att utgå från dessa teorier för att undersöka om dessa teorier även gäller för 
små revisionsbyråer och utifrån vår empiriska undersökning vidareutveckla de rådande 
teorierna så att de anpassades till små revisionsbyråer. 
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Vi har i enlighet med Johansson Lindfors (1993, s. 87) rekommendationer kritiskt granskat de 
vetenskapliga artiklar och böcker vi hittat. För att bestämma om en källa är relevant eller inte 
utgår man som forskare från ett kritiskt test som granskar om påstående är relevanta eller inte. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 87) De kriterier som forskaren bör ta hänsyn till vid kritiskt val 
av teori som finns är, enligt Johansson Lindfors (1993, s. 88), ursprunget, den empiriska 
grunden och aktualiteten. Ursprunget innebär att forskaren alltid försöker använda sig av 
förstahandskällor. Det andra man som forskare skall ta hänsyn till är den empiriska grundens 
för att granska om verket är relevant som teori för den aktuella studien. Tredje förhållandet är 
aktualitet vilket innebär att de teorier som används fortfarande är aktuella och tillämpliga. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 89) Under litteraturgranskningen har vi valt att gå tillbaka till 
ursprungskällan i den mån som referenser till tidigare forskning har angetts. Även om 
ursprungskällorna kan verka relativt gamla så anser vi att dessa bör användas så länge 
principen inom dessa teorier fortfarande är aktuella och nyare forskning inte tillfört något 
ytterligare såldes bör dessa användas i vårt teoretiska ramverk. 

2.3 Perspektiv 
Vi väljer att se på problemet från synvinkeln av en revisionsbyrås företagsledning då de är 
insatta i de begränsningar av resurser de kan använda sig av för att rekrytera nya kunder. 
Genom att göra detta kan vi undersöka de olika metoder som är praktiskt möjliga att använda 
sig av med limiterade resurser och undviker därigenom att undersöka aspekter av 
marknadsföring som inte är applicerbara på små revisionsbyråer. Genom att välja detta 
perspektiv kan vi få en bättre förståelse för de små revisionsbyråernas möjligheter till 
marknadsföring skiljer sig från de stora samtidigt som tuff konkurrens råder på marknaden 
vilket gör marknadsföringen till en viktig del för företaget. 

2. 4 Vetenskapsfilosofisk bakgrund 
En vetenskapsfilosofi finns alltid i bakgrunden till all forskning, oavsett nivå så påverkar den 
filosofiska grundsynen hur forskningen utformas och vilka resultat som kan ses som valida 
eller inte, medvetet eller omedvetet. Vetenskapsfilosofi rör vilken syn man har på 
verkligheten och vilken syn man har på lärande och kunskap och vetenskapens roll i dessa 
frågeställningar. I Lindholm (1999) presenteras två rådande vetenskapsfilosofiska perspektiv, 
positivism och hermeneutik. 
 
Den problemformulering som är uppsatt för denna uppsats har kommit till utifrån den 
filosofiska utgångspunkten hermeneutik snarare än positivism vilket innebär att uppsatsen ska 
tolka och ge företeelsen sin mening. Dock kommer vi att se på hur företaget tolkar företeelsen 
och sedan ge tolkningen i sig en vidare mening. Detta innebär att vi kommer att tolka en 
annans tolkning av en företeelse och bör då ha en mer hermeneutisk filosofi än en positivistisk 
efter som att tolkningar i stor grad är subjektiva. Den positivistiska vetenskapssynen skulle 
utifrån syftet ”att skapa en förståelse” vara helt inadekvat i undersökningen eftersom frågan 
handlar om en tolkning av ett fenomen och inte att testa en hypotes om verkligheten. Utifrån 
det hermeneutiska synsättet är det relevant att se på omständigheterna som finns kring 
företeelsen för att på så sätt kunna finna svar på frågan om varför företeelsen uppkommer och 
i vilka situationer ett liknande fenomen kan uppkomma.  
 
Hermeneutik har Lindholm (1999,s.68-84) med hjälp av Ödman (1979) definierat som 
”(t)olkningens och förståelsens teori och praktik i olika mänskliga sammanhang” och ordet 
hermeneutik översätts som tolkningslära. Inom hermeneutiken ges alltså en företeelse sin 
innebörd genom vilken tolkning tolkaren ger den eller upptäcker i den. Tolkningen som ges 
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påverkas då av vilken förförståelse som tolkaren har och vilket sammanhang tolkaren ser 
företeelsen i. Något paradoxalt finns även en regel inom hermeneutiken som innebär att 
företeelsen ska ses utifrån sig själv, alltså ska sammanhang och förförståelse bortses från och 
objektets autonomi skall beaktas, detta dock som en kompletterande analys. Vissa 
strömningar inom hermeneutiken anser att forskaren bör sätta sig in i personens situation så 
mycket att man nästan kan tänka som objektet ifråga. Dock är dessa strömningar inte så 
tongivande enligt Lindholm (1999). 

2.5 Angreppssätt 
Traditionellt sett så finns det två huvudsätt att angripa problem inom forskningen, genom 
induktion och deduktion. Syftet med deduktion är att testa existerande teorier eller hypoteser 
mot verkligheten medan induktion syftar till att utveckla teorier och hypoteser utifrån verkliga 
händelser. Således är målet med en induktiv ansats att hitta, eller utveckla, en teori som 
förklarar den data man har. (Merriam, 1994, s.33) Johansson Lindfors (1993, s. 59) framhäver 
dock ett tredje angreppssätt som är en växelverkan mellan teori och empiri, den så kallade 
Gyllene medel vägen som vi väljer att använda då syftet med studien är av beskrivande 
karaktär och vi vill förklara en verklig händelse. Således kan syftet anses ha induktiva inslag 
då vi i enlighet med Merriam (1994, s. 35) fokuserar på förståelse och tolkning kring 
händelsen i fråga. Genom att välja den gyllene medelvägen som angreppssätt kan vi utgå från 
existerande teorier inom angränsande områden och sedan utifrån empirin vidareutveckla dessa 
till den rådande situationen. När en hermeneutisk kunskapssyn används så startar vi i teorin 
för att gå vidare till empirin för att slutligen gå vidare till teorin. (Johansson Lindfors, 1993, s. 
60) Detta angreppssätt tycker vi är lämpligt utifrån vårt mål med studien och att det finns 
teorier inom närliggande områden som inte är specifikt anpassade till vårt 
undersökningsområde.  

2.6 Metodval 
Det metodiska angreppssättet väljs utifrån hur det specifika problemet ser ut och innebär en 
plan för hur data ska samlas in, organiseras och interagera data eller information vilket 
slutligen resulterar i ett forskningsresultat. (Merriam, 1994, s. 21) Vårt syfte med studien har 
varit att undersöka hur revisionsbyråer använder sig av marknadsförning för att skaffa nya 
kunder. Inom det specifika området finns begränsad forskning gjord tidigare och vi anser att 
ytterliggare undersökningar krävs för att förtydliga hur revisionsbyråer löser detta problem. 
Utifrån vårt syfte kan vi konstatera att vi försöker förstå en dynamisk händelse för att sedan 
förklara hur och varför denna händelse sker. För att undersöka det rådande problemet finns 
det två olika grundläggande undersökningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. En kvantitativ 
metod riktar in sig på hur vanligt förekommande ett fenomen är medan en kvalitativ 
undersökning inriktar sig på att förklara fenomenet. (Widerberg, 2002, s. 15) Eftersom vi 
anser att problemet med marknadsföring av revisionsbyråer är komplext och innefattar många 
olika aspekter anser vi att en kvalitativ undersökningsmetod är att föredra då en kvalitativ 
metod, enligt Merriam(1994, s. 27), har fördelen att just belysa många olika aspekter av det 
specifika problemet. Syftet med en kvalitativ studie är just att klargöra ett fenomens karaktär 
eller egenskaper. (Widerberg, 2002, s. 15) Utifrån vårt syfte kan vi vidare fastslå att en 
kvalitativ metod är att föredra före en kvantitativ då vårt mål med studien är av förklarande 
karaktär.   
 
Det finns olika metoder inom kvalitativ forskning, observation, intervjuer och kvalitativa 
intervjuer är några exempel. Observation syftar till att forskaren studerar, registrerar och 
tolkar agerande och uttryck, såväl kroppsliga som språkliga. Skillnaden mellan intervjuer och 
kvalitativa intervjuer är att vid en kvalitativ intervju följer man upp de delar av intervjun som 
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kan belysa intervjupersonens förståelse inom området. (Widerberg, 2002, s. 16-17) Vi väljer 
att använda en kvalitativ intervju och en fallstudie då vi i en fallstudie kan gå djupare inom 
problemområdet och få större förståelse inom det speciella området samtidigt som en 
kvalitativ intervju ger möjligheter till detta. En fallstudie är en undersökning av en specifik 
händelse, företeelse, institution, person eller social grupp som utgör ett exempel på en mer 
omfattande grupp av händelser, personer eller skeenden.(Merriam, 1994, s. 24) En studie som 
endast omfattar ett eller ett fåtal fall som detaljstuderats i flera dimensioner brukar kallas för 
en fallstudie. (Lundahl och Skärvad, 1999, s.187) Genom att använda oss av en denna metod 
kan vi studera hur en enskild revisionsbyrå marknadsför sig och samtidigt belysa många olika 
aspekter inom marknadsföringen. Enligt Yin (2003, s. 13) är fallstudier att föredra när 
forskaren väljer att undersöka nutida eller aktuella skeenden där relevanta variabler är många 
och svårmanipulerade. Merriam (1994, s. 46) menar att fallstudiemetoden är lämplig för 
sådana fall som har förankring i verkliga problem och därigenom kan ge insikt och 
upplysning inom området. Utifrån dessa aspekter kan vi ytterliggare styrka fallstudien som val 
av metod då komplexiteten i marknadsföring av professionella tjänster kombineras med 
restriktioner och etiska regler. 
 
Utifrån tidigare forskning sammanställer Merriam (1994, s. 25) fyra grundläggande 
egenskaper för kvalitativt inriktade fallstudier som till stor grad stämmer väl överens med vår 
undersökning. De grundläggande egenskaperna för en fallstudie som Merriam (1994, s.25) 
nämner är att undersökningen är: partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Med 
partikularistisk menar Merriam(1994, s.25-26) att studien fokuserar på en viss händelse eller 
företeelse, i vårt fall är marknadsföringen. Den deskriptiva aspekten av studien är att 
slutprodukten av fallundersökningen är omfattande och bokstavligen beskriven. En heuristisk 
egenskap av studien innebär att studien kan öka läsarens förståelse för den specifika situation 
som studeras och varför denna situation har uppstått. En induktiv studie är en studie där 
begrepp, hypoteser och generalisering uppstår under studiens gång istället för att en hypotes 
eller teori testas mot empiri. (Merriam, 1994, s. 25-29)Utifrån vårt syfte är målet med studien 
att alla de grundläggande egenskaper hos fallstudiens skall täckas inom studien, även om 
studien till fullo inte är induktiv.  

2.7 Förförståelse 
Forskarens roll i en kvalitativ studie bör belysas då det är forskaren som är det primära 
instrumentet för såväl insamling som analys av data. Forskaren har dessutom fördelen att 
denne kan vara sensitiv gentemot kontexten vilket innebär att denne kan förstå djupare 
mening än det uttalade. (Merriam, 1994, s. 50-52) Widerberg (2002, s. 16) framhäver också 
forskarens möjlighet att gå vidare med uppföljningar inom intervjun. Dock begränsas 
undersökningens resultat till forskarens förmåga att vara sensitiv inför kontexten och de 
variabler den innefattar. (Merriam, 1994, s. 50-52) Johansson Lindfors (1993, s. 60) visar på 
betydelsen av att en hermeneutiskt inriktad forskare som använder sig av den gyllene 
medelvägen som angreppssätt låter sig vara öppen för verkligheten och inte låter sig styras av 
de teorier denne har med sig utan istället låter iakttagelserna omformulera det teoretiska 
perspektivet.  
 
Merriam (1994, s.50-51, 53) påpekar att det är viktigt att reflektera över vilka utgångspunkter 
och värderingar forskaren har då en kvalitativ undersökning inleds. Ju tydligare en forskare 
förklarar sin förförståelse desto tydligare blir momenten i tolkningsprocessen och kunskapen 
lättare att värdera. (Widerberg, 2002, s.26) Genom att presentera vår förförståelse kan vi 
förklara för läsaren om vad vi som uppsatsskrivare har för bakgrund som kan inverka på 
studiens utformning och eller vår tolkning. Förförståelse brukar delas in i två kategorier: 
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primär och sekundär. Primär är den förståelse som skapas av att personen i fråga själv 
upplever situationen. Sekundär är den förståelse som skapas när personen i fråga läser eller 
studerar ett fenomen. (Johansson Lindfors, 1993, s.76) 

2.7.1 Primär förförståelse 

Vi har liten erfarenhet av marknadsföring av revisionsbyråer. Vi har dock blivit utsatta för 
marknadsföring vid olika tillfällen när stora revisionsföretag marknadsfört sig i syfte att 
skaffa ny personal. Vi har även märkt av det i olika former av evenemang där företagen är 
med och sponsrar. Ingen av oss har arbetat med någon form av marknadsföring utan vi har 
endast blivit utsatta för det.  

2.7.2 Sekundär förförståelse 

Vi som skriver denna uppsats har genom åren på högskola läst diverse kurser i 
marknadsföring och redovisning så en viss teoretisk förståelse för olika fenomen och 
situationer har vi tillförskaffat oss genom dessa. De kurser vi läst har haft en uttalad 
tjänsteinriktning vilket får en effekt på hur vi ser på marknadsföring och företag överlag, dock 
är revisionsföretag serviceföretag så vi ser det som positivt att vi har tjänsteperspektiv när 
uppsatsen skrivs. 
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3. Teori 
I det här kapitlet presenterar vi teorier som berör tjänstemarknadsföring och problematiken 

inom detta område. De teorier vi väljer att använda oss av är grundläggande 

tjänstemarkandsföringsteorier såväl som specifika teorier inom professionella tjänster som 

revision. Vi väljer även att ta upp hur små företags marknadsföring påverkas av deras brist 

på resurser. 

3.1 Tjänstemarknadsföring 
De speciella karaktärsdragen för tjänster beskrivs inom tjänstemarknadsföringsområdet som 
opåtaglighet, samtida konsumtion och produktion, heterogenitet samt att det inte går att lagra 
en tjänst. (Grönroos, 1998, s.322, Zeithaml, 1985, s33-34.) Med opåtaglighet menas att en 
tjänst är en prestation, som till skillnad från en produkt, inte kännas, luktas eller ses. 
(Zeithaml, 1985, s.33) Att en tjänst konsumeras och produceras samtidigt gör att konsumenten 
ofta är medverkande i produktionen av tjänsten vilket i sin tur leder till att konsumenten kan 
delta i produktionen av tjänsten(Zeithaml et al., 2006, s.23-24) dock skiljer sig graden av 
interaktivt deltagande beroende på vad det är för tjänst som produceras(Grönroos, 1998, 
s.322-323). På grund av att konsumtion och produktion är oskiljbara kan detta ses som en 
öppen process medan produktion av en produkt är en stängd process. Således konstaterar 
Grönroos (1998 s.323) också att oavsett hur kunden uppfattar resultatet av tjänsteprocessen så 
är tjänstekonsumtion i grund och botten processkonsumtion. Eftersom det är individer som 
producerar tjänster kommer två tjänster aldrig att vara exakt likadana då deras prestationer 
kan variera från tidpunkt till tidpunkt, detta leder till att tjänster anses vara heterogena. 
(Zeithaml, 2006, s.23-24) Vargo et al. (2004) menar dock att såväl tjänster som produkter 
innehåller dessa karaktärsdrag i större eller mindre grad och att tjänster därför inte går att 
frånskilja från produkter utan att produkter hellre bör ses som hjälpmedel till tjänsten. Utifrån 
detta påstående menar Vargo et al. (2004) att det tjänsteinriktade marknadsföringskoncept 
kommer att bli överordnade den traditionella markandsföringen. Även Grönroos (1994 s.14-
15) menar att ett paradigmskifte inom marknadsföringsområdet håller på att ske och att de nya 
tjänstemarknadsföringsteorierna kommer vara en del av det nya sättet att se på 
marknadsföring då den klassiska marknadsföringsmixen är en föråldrad modell. De nya 
tjänstemarkandsföringsteorierna är inriktade mer mot långvariga relationer än mot enskilda 
transaktioner en långvarig relation anses mer lönsam än att ständigt behöva attrahera nya 
kunder till enskilda köp. Fokus inom tjänstemarknadsföring är således att skapa en långvarig 
värdeladdad relation med kunden. (Grönroos, 1994, s. 8-9) 

3.1.1 Tjänstekvalitet 

Tjänsteföretag inte har någon slutgiltig produkt att leverera utan levererar endast en process 
till sina kunder, även om en del tjänsteföretag också levererar en slutprodukt till följd av 
processen. Utifrån kundens synvinkel kan tjänsteprocessen ses som öppen därför att de kan 
delta i processen och kan påverka processens slutgiltiga resultat. Således påverkas även det 
upplevda värdet av tjänsten utifrån såväl själva tjänsteprocessen som resultatet av processen. 
En annan aspekt som också påverkar den upplevda kvaliteten på tjänsten är företagets image 
som kan påverka den upplevda kvaliteten positivt, neutralt eller negativt beroende på om 
kunden som företaget som bra, neutralt eller dåligt. (Grönroos, 1998, s 323, 327-328) 
Tjänstekvalitet kan dock inte fastställas som ett enskilt mått utan Zeithaml et al.(2006, s.116-
117) menar att tjänstekvalitet innehåller fem olika dimensioner; pålitlighet, tillgänglighet, 
säkerhet, empati och påtaglighet.  
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Den viktigaste dimensionen anses vara pålitlighet som är förmågan att på ett tillförlitligt och 
korrekt sätt utföra tjänsten. Tillgänglighet innebär att den som tillhandahåller tjänsten är villig 
att hjälpa till och omgående hjälper kunden. Dimensionen säkerhet är extra viktig inom 
tjänster där kunden har svårt att utvärdera resultatet av tjänsten. Säkerhet innebär att den som 
utför tjänsten, hos kunden, inbringar förtroende och trovärdighet om att tjänsten utförs på 
bästa möjliga sätt. För att förstå kundens förväntningar är empati en viktig aspekt då detta 
innebär att man som tjänsteleverantör bryr sig om och lyssnar på den enstaka kunden för att 
kunna tillgodose dennes speciella behov och önskemål.  Den sista dimensionen är påtaglighet 
som beskrivs som förekomsten av fysiska inrättningar, personal, utrustning och 
kommunikations material. Denna dimension används ofta av tjänsteföretag tillsammans med 
någon av de andra dimensionerna för att förstärka deras image, genom att t.ex. ha ett kontor 
som ser professionellt ut så förstärks intrycket om att företaget är pålitligt. Dessa dimensioner 
representerar hur kunder organiserar information om kvaliteten på tjänsten. För att fastställa 
kvaliteten på tjänsten används ibland alla dimensioner och ibland används bara några få, detta 
beroende på vilken sorts tjänst det handlar om. (Zeithaml et al., 2006, s.117) 
 
Konceptet om den mottagna kvaliteten på en tjänst kan, inom tjänstemarknadsföringen, anses 
vara ett substitut till en produkt och ses därför som en grundläggande ersättning till produkten 
när det gäller förståelse om utformning av tjänster och hur väl dessa lever upp till kundens 
förväntningar. Den mottagna kvaliteten på tjänsten är en funktion av den förväntade kvaliteten 
på tjänsten och den upplevda kvaliteten. (Grönroos, 1998, s. 327) Utifrån den mottagna 
kvaliteten på tjänsten bildar sedan kunden en uppfattning om hur värdet på tjänsten upplevs. 
Det är dock svårare att värdera den upplevda kvaliteten på tjänsten än kvaliteten på en 
produkt. (Parasuraman et al., 1985) För att skapa en, för kunden, god upplevd kvalitet på 
tjänsten måste ett tjänsteföretag kunna hantera såväl tjänsteprocessen som de omgivande 
resurserna(Grönroos, 1998, s. 330) då en tjänst värderas utifrån de fem tidigare nämnda 
dimensionerna(Zeithaml et al., 2006, s.117).  

3.1.2 Marknadsföring av professionella tjänster 

I takt med avregleringar inom professionella tjänster, ökad konkurrens inom branschen och 
nya förbättrade teknologiska lösningar så växer behovet av marknadsföring av de 
professionella tjänsterna. (Kotler et al., 2002) I en undersökning av Thakor och Kumar 
(2000,s.73) om vilka tjänster som av konsumenter klassas som professionella tjänster finner 
de att tjänster som innehåller hög grad av expertis, tjänster vars kvalitet är svår att utvärdera 
och att tjänsten ses som väldigt viktig är grundläggande för att en tjänst ska klassas som 
professionell. Bloom (1984,s.102) framhäver sju utmaningar inom marknadsföringen av 
professionella tjänster: (1)strikta etiska och lagstadgade hinder, (2)osäkerhet hos köparen, 
(3)behov av att framställas som erfaren, (4)begränsad differentierbarhet (5)omätbara fördelar 
av reklam, (6)omvandla ”görare” till ”säljare”, (7)avsätta tid för marknadsföring.  
 
Det första problemet, strikta etiska och lagstadgade hinder, syftar på de problem som uppstår 
när marknadsföring av tjänsten påverkas av etiska eller lagstadgade regler. Här beskriver 
Bloom att det kan uppstå problem om hur långt ett professionellt tjänsteföretag är villigt att gå 
i sin marknadsföring för att dels vara tillmötesgående för kunden samtidigt som de inte bryter 
mot några regler. För att undvika detta problem föreslår han att företaget som tillhandahåller 
tjänsten kan låta andra kunnig inom området undersöka deras marknadsföringsprogram. Ett 
annat tillvägagångssätt är att utbilda kunder inom de bestämmelser som reglerar marknaden 
för att undvika att kunden efterfrågar något som denne inte visste var felaktigt. (Bloom, 
1984,s.103-104) 
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Problem nummer två, osäkerhet hos köparen, grundas i att den professionella tjänst som 
kunden köper är trovärdig för kunden då kunden ofta har svårt att utvärdera tjänsten och 
därför måste lita på tjänsteföretagets prestation. Kunder kan även vara osäkra på om de 
behöver tjänsten då de inte kan undersöka den innan och kan ha felaktiga uppfattningar om 
vad tjänsten innebär och vad de kan förvänta sig av tjänsten är en annan aspekt inom samma 
område. Även om kunden kan ta reda på vad tjänsten innebär kan de sakna den kunskap som 
behövs för att inse att det behövs expertis för klara av tjänsten på ett korrekt sätt. Därför är det 
viktigt för tjänsteföretag att utbilda sina kunder om vad deras tjänster innebär, vad kunden kan 
förvänta sig för resultat och när de bör använda sig av den professionella tjänsten. (Bloom, 
1984,s104-105) 
 
Osäkerheten hos kunder om vilken tjänsteleverantör de ska använda sig av är grunden till det 
tredje problemet, behov av att framställas som erfaren. Eftersom kunden ofta har svårt att 
utvärdera en tjänst, både innan och efter den köpts, väljer kunden ofta att granska vilka andra 
som tjänsteföretaget har jobbat åt tidigare. Genom att ha haft kunder inom samma bransch 
som den nya kunden upplevs tjänsteföretaget som erfaret inom området och kan därför locka 
den nya klienten till sig. Genom att specialisera sig inom ett speciellt segment kan företaget 
attrahera fler kunder inom samma bransch i framtiden vilket gör att marknadsplanering är av 
stor vikt.(Kotler et al., 2002; Bloom, 1998) 
 
Inom de professionella tjänstebranscherna är det svårt att särskilja ett företag från de andra 
lika enkelt som inom den traditionella produktmarknadsföringen där man kan ändra färg, form 
och omslag. Detta leder till att det fjärde problemet, begränsad differentierbarhet, existerar 
speciellt bland de tjänsteföretag som tillhandahåller professionella tjänster.(Kotler et al., 2002; 
Bloom, 1998) För att förhindra att företaget blir ett i mängden kan företaget göra en 
kundundersökning om de egenskaper och attribut kunderna önskar inom branschen för att 
sedan utveckla dessa inom företaget. Andra vanliga sätt att differentiera sig är att använda 
namn som är lätta att komma ihåg, humoristiska slogans eller engagerade mdarbetare. Till 
exempel personligt engagerade experter eller att det är lätt att få kontakt när man behöver 
detta och allmänt bra stödverksamhet. (Bloom, 1984,s.106-107) 
 
Generellt sett är reklam ett bra sätt att differentiera sig och sälja sina tjänster, men för 
professionella tjänsteföretag har det begränsad effekt. Detta är också det femte problemet, 
omätbara fördelar av reklam, som är en följd av att professionella tjänsteföretag ofta har en 
väldigt begränsad målgrupp och traditionell reklam kan därför vara kostnadsineffektiv. Istället 
kan andra marknadsföringssätt användas, som t.ex. personlig försäljning och seminarier. 
(Bloom, 1984,s.107) Dock använder de flesta tjänsteföretag sig av reklam, men för att detta 
ska fungera effektiv rekommenderar Bloom (1984,s.107) att företaget följer upp och 
utvärderar resultatet av reklamen för att undersöka om den är till någon nytta. 
  
Både Kotler et al. (2002) och Bloom (1984,s.107-108) påpekar vikten av att omvända 
”görare” till ”säljare”. Med detta så menar de att den person som ska utföra tjänsten också 
aktivt skall delta i försäljningsprocessen då många som köper professionella tjänster ofta 
träffar den som ska utföra tjänsten innan själva köpet. Bloom (1984,s.107-108) framhäver 
dessutom att denna omvandlig, i viss grad, kan göras genom utbildning av de anställda och 
vid nyrekrytering anställa personal som är kunnig inom säljområdet såväl som inom 
expertisområdet.  
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Det sjunde och sista problemet som Bloom (1984,s.109-110) framställer är att undvara tid till 
marknadsföring. Med detta så menar han att det är svårt att bestämma hur mycket tid som de 
anställda ska lägga ner på marknadsföringsaktiviteter utan att kvaliteten på den ordinarie 
tjänsten sjunker. Det ställs således höga krav på personalen för att kunna hantera såväl 
marknadsföringen som den ordinarie verksamheten på ett sätt som inte negativt drabbar den 
andra aspekten. Bloom syftar här på renodlad marknadsföring medan Gummesson (1991, s. 
60, 72-73) menar att detta inte är ett problem utan menar istället att alla som har kundkontakt 
agerar som deltids-marknadsförare och att marknadsföringsaktiviteter är en del av deras 
vardag då interaktionen med kunder också skall leda till långvarig relation med kunden. Ett 
sätt att underlätta inom detta område är, återigen, att anställa personal som har såväl 
markandsföringskunskaper som expertis inom den ordinarie verksamheten (Bloom, 
1984,s.109-110) samt att utbilda den existerande personalen inom marknadsföring för att 
personalen skall förstå vikten av dess agerande (Gummesson, 1991, s. 73) Dock syftar Bloom 
inte på deltidsmarkandsförares aktiviteter utan den marknadsföring som normalt utförs av 
heltidsmarknadsförare.  

3.2 Tjänstemarknadsföringstriangeln 
Den så kallade tjänstemarknadsföringstriangeln är en teoretisk modell som bygger på 
interaktion mellan tre områden av tjänstemarkandsföring, intern, extern och interaktiv 
marknadsföring. Tjänstemarknadsföringstriangeln är i grunden en utveckling från en 
produktorienterad triangel, den nya triangeln saknar dock produkten som en komponent i 
triangeln eftersom en i förväg producerad produkt inte existerar inom tjänstemarkanden, den 
aspekten har istället ersattas av personal, teknologi, kunskap och kundens tid. Det är dessa 
element som är grunden till att kunna producera en tjänst, även om det finns delar av en tjänst 
som kan förberedas innan tjänstekonsumtionen äger rum så går dessa delar inte att använda 
utanför tjänsteprocessen utan dessa delar blir resurser som endast skapar värde för kunden 
inom själva processen. De andra hörnen i triangeln är företaget och kunden, mellan dessa 
olika hörn sker interaktioner i olika former av marknadsföring. Mellan kunden och företaget 
sker extern marknadsföring i form av löftesgivande, mellan företagets anställda och kunderna 
sker den interaktiva marknadsföringen och mellan de anställda och företaget sker den interna 
marknadsföringen. (Grönroos, 1998 s. 324-327)  

 
Figur 1. Tjänstemarknadsföringstriangeln (Grönroos, 1998, s. 325)  

 
Tjänstemarknadsföringstriangeln framhäver vikten av att inom företaget ha en integrerad 
marknadskommunikation då olika avdelningar av företaget ofta är ansvariga för olika delar av 
verksamheten. Dessa verksamhetsområden måste koordineras så att den externa 
marknadsföringen utlovar en tjänst som kan uppfyllas av personalen på ett, för kunden, 
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förträffligt sätt. Detta kan göras genom att integrera den externa marknadskommunikationen i 
företaget, målet med integrationen av kommunikationen inom företaget är att kvaliteten på 
den utförda tjänsten är minst lika bra, eller bättre, än vad som utlovats i den externa 
marknadsföringen. (Zeithaml et al., 2006 s. 485-488)  

3.2.1 Extern marknadsföring 

Den externa marknadsföringen är den marknadsföring som företaget gör till kunder i form av 
löften av olika slag. (Grönroos, 1998 s. 324) Marknadskommunikation spelar in viktig roll i 
att locka nya kunder till företaget, men den externa kommunikationen kan även ha andra 
syften. Några andra syften som förekommer är att informera och utbilda kunder om tjänster 
och dess fördelar samt att behålla kontakten med existerande kunder och hålla dessa 
uppdaterade. (Lovelock, 2000, s. 286)  
 
Marknadsförarna måste ha ett tydligt mål med sin marknadsföring, annars blir det svårt för 
dem att formulera en bra marknadsföringskampanj. Lovelock (2000, s. 295) Ett sätt för 
tjänsteföretag att planera sin externa marknadsföring som både Lovelock (2000, s.294) och 
Kotler et al. (2004, s.325) föreslår är genom att använda sig av de fem W:na.  
1. Vilken(who) är vår målgrupp? 
2. Vad(what) ska sägas med reklamen och vad vill vi uppnå? 
3. Hur(how) ska vi säga detta? 
4. Var(where) ska vi säga detta? 
5. När(when) ska vi säga detta? 
Marknadsförare måste vara tydliga i deras planering och målsättning med marknadsföringen 
för att kunna utforma en effektiv extern kommunikation och välja det kommunikationsverktyg 
som passar dem bäst med tanke på deras budskap och målgrupp. (Lovelock, 2000, ss. 295-
296) 

Marknadskommunikationsmix för tjänster 

Lovelock (2000, s.295) framställer de externa kommunikationsmedlen som finns för 
tjänsteföretag i en marknadskommunikations mix. Olika kommunikationselement har 
specifika karaktärsdrag som fungerar olika bra beroende på dess budskap samt vilket segment 
som utsätts för kommunikationsmedlet. De sex huvudkategorier som Lovelock (2000, s.296) 
delar in marknadskommunikations mixen i är personlig kontakt, reklam, erbjudanden, 
publicitet och PR, instruktionsmaterial och företagsdesign.  

 
Figur 2. Marknadskommunikationsmix för tjänster (Lovelock, 2000, s. 295) 
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Personlig kommunikation 

Kategorin personlig kommunikation innefattar inte bara personlig försäljning utan även 
utbildning, kundtjänst och ryktesspridning. Vanligtvis används personlig försäljning oftast 
som marknadsföring av tjänster mellan företag då det vanligtvis är ett förhållandevis kostsamt 
sätt att marknadsföra sig. Fördelen med att använda sig av denna metod är att tjänsteföretaget 
kan anpassa sin utformning av budskapet till kunden då kunders behov vanligtvis skiljer sig 
åt. Kundtjänst är en viktig aspekt, speciellt för nya kunder, då de kan behöva hjälp med hur de 
ska lösa ett problem och assistans för att lära sig hur den nya tjänsten fungerar. (Lovelock, 
2000, s.296-297) Dessa aspekter är viktiga inom revisionsbranschen då olika kunder behöver 
olika sorters revision och behövandegraden av kundtjänst varierar. 

Reklam 

Med reklam menar Kotler et al., (2002, s.331) någon form av betald icke personlig 
presentation av en tjänst, produkt eller idé, utförd av en tydlig främjare. Det som skiljer 
utformningen av reklam för tjänster mot produkter är dess opåtagliga natur. (Zeithaml et al., 
2006, s. 491) Ofta är syftet med reklam att skapa en medvetenhet om och stimulera intresset 
för en tjänst. Reklam används också för att utbilda kunder om tjänsters karakteristiska drag så 
för att kunderna ska kunna förstå en tjänst och vad den innebär. (Lovelock, 2000, s. 300) 
 
Problematiken med att en tjänst är opåtaglig utmärks vid utformandet av reklam då tjänsten 
kan vara svår att utvärdera före och efter köpet. Mittal (1999, s 100-101) visar fem olika 
problemområden med opåtagligheten hos en tjänst. Avsaknad av en materiell produkt är det 
första området han nämner och menar att själva tjänsten inte existerar utan endast 
kringprodukterna som möjliggör tjänsten. Detta försvårar reklamkampanjer då tjänsten inte 
kan visas i bildform, för att minska detta problem föreslår Mittal (1999, s 101-102) att 
företaget i reklamsammanhang använder sig av något som kan förknippas med tjänsten i form 
av t.ex. fysiska element hos tjänsten som symboler för tjänsten eller varumärken som gör 
tjänsten mer påtaglig och mer identifierbar. Ett annat problem område som han nämner är 
generaliserbarhet som enligt honom är problemet med att få budskapet med reklamen att 
verka vara utmärkande och inte ytterliggare ett i mängden. För att överkomma detta problem 
kan statistik och prestationsmått användas i reklamen för att styrka tidigare prestationer. 
(Mittal, 1999, s.103) 
 
De övriga problemområdena som Mittal (1999, s. 103) nämner är sökbarhet, abstrakta tjänster 
och otydlighet. Med sökbarhet så framhäver Mittal problemet med att en opåtaglig tjänst inte 
kan undersökas innan de köps och därför tillfrågas ofta tidigare användare om deras 
erfarenhet av tjänsten. Genom användning av dokumentation av tidigare kunders erfarenhet i 
form av statistik om hur många som tidigare har använt tjänsten och hur många av dessa som 
varit nöjda. Tjänsteföretaget kan också använda sig av intyg från tidigare kunder om resultatet 
av tjänsten. Det som menas med att en tjänst har abstrakta fördelar är de fördelar som kan 
upplevas och kan vara svåra att visualisera. T.ex. så kan kunden bli bemött av glad personal 
som ger en känsla av att vara välkommen och genom att inom företaget uppmana till ett gott 
bemötande hos personalen kan detta problemområde minskas. Det område som benämns som 
otydlighet är problematiken med att en tjänst kan upplevas som osäker även om man som 
kund tidigare har varit med om tjänsten. Detta problem finns inom komplexa tjänsteområden 
där det kan vara svårt att förstå helheten med tjänsten. För att i minska riskerna inom detta 
område kan en steg-för-steg skildring av tjänsten eller en tydlig beskrivning av 
tjänsteprocessen användas för att öka förståelsen för tjänstens omfattning. (Mittal, 1999, s 
103) 
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Ett sätt att lösa problematiken med utformningen av reklam inom tjänstemarknadsföringen är 
genom att använda sig av transformationsreklam. Denna reklamutformning går ut på att 
använda sig av bilder som förmedlar ett budskap hos kunden om livsstil, användningsområde 
eller personlighet.  Genom att anspela på kundens egna erfarenheter kan kunden känna igen 
sig i reklamen. Transformationsreklam har ofta använts för att förmedla subjektiva och 
opåtagliga fördelar hos en produkt eller varumärke. (Mittal, 1999, s. 106-107) 
 
Enligt en studie i USA är det vanligare att mindre byråer och nyligen startade firmor använder 
sig av viss form av reklam, dock finns gula sidorna medräknad i begreppet reklam i studien 
men ca 33% var den siffra som publicerades, medan i en annan studie från UK visades 
resultatet att det bland större företag att 70% hade någon form av reklam. Det finns vissa, ofta 
yngre, revisorer som ställer sig mer positiva till marknadsföring och annonsering av deras 
tjänster, enligt denna rapport använde 62% reklam i åldrarna mellan 24-34 medan endast 15% 
hos de över 55 år. Även vilket medium som användes var i någon mån åldersrelaterat, de 
yngre använde betydligt mer nyhetstidningar och direktreklam i jämförelse med äldre 
revisorer. (O’Donohoe 1991,s.46-48) 
 

Det finns revisionsföretag som använder sig av reklam och trots de tidigare restriktionerna så 
är det ändå på sina håll ganska vanligt med reklam. Studierna kunde dock tydligt se att största 
skälet till att använda sig av reklam var för att göra sitt företagsnamn känt. Det var även 
vanligt att syftet med reklamen var att få nya kunder eller att få gamla kunder att använda fler 
tjänster hos företaget. Reklamens utformande som sådant tenderade till att betona personliga 
relationer, rykte och erfarenhet som argument för att använda det företaget. (O’Donohoe 
1991,s.46-48) 

Erbjudanden  

Vanligtvis används kortsiktiga erbjudande för att locka kunder till att prova tjänsten en första 
gång. Användning av erbjudanden i marknadskommunikationen kan ge kortsiktiga fördelar 
som de andra områdena inom kommunikationsmixen inte kan ge. Eftersom kostnaden av att 
använda sig av priserbjudanden varierar med antalet som kommer att nyttja erbjudandet kan 
små företag använda sig av detta som ett konkurrensmedel gentemot större företag. Genom att 
använda sig av erbjudanden kan ett tjänsteföretag i viss grad styra efterfrågan av tjänsten så 
att den blir jämnare utspridd över en viss tid. (Lovelock, 2000, s. 303) Genom att kunna 
erbjuda bättre kortsikta erbjudanden kan de mindre revisionsbyråerna prismässigt konkurrera 
med de större byråerna. Att försöka justera efterfrågan som kan vara fördelaktigt för 
revisionsbyråer då dessa normalt sett har fluktuationer i arbetsmängd beroende på tidpunkt på 
året. Lovelock (2000, s. 303) framhäver också gratisprover som ett sorts erbjudande som kan 
locka nya kunder, exempel på sådana gratisprover för tjänsteföretag kan vara att erbjuda gratis 
konsultation under en viss tid.   
 
Inom försäljningserbjudanden så är kanske den vanligaste strategin att erbjuda olika former av 
specialkunskap i samband med revision. Detta innebär att revisionsbyrån använder sin 
kunskap för att hitta en speciallösning för företaget i fråga. Detta fenomen växte sig starkt 
under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet och blev ett vanligt sätt att öka 
kundkretsen. Fenomenet har dessutom gått från att bara omfatta revision och 
redovisningstjänster till att omfatta alla former av företagsekonomiska områden, allt från 
organisatoriska problem till finansiell strategi. (Barr & McNeilly,s.8-10)  I USA har lagen 
som kommit, sarbenes oxley, begränsat möjligheterna till att erbjuda olika former av tjänster 
till de företag som även använder revisorn som just revisor. Denna lag omöjliggör dock inte 
att ett revisionsföretag erbjuder andra företag olika former av konsulttjänster. (SoX,sec.201). 
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Publicitet och PR 

Zeithaml et al. (2006, s. 498) menar att syftet med publicitet och PR är att bygga en 
fördelaktig bild av företaget genom publicitet i media och sociala events.  
 

Enligt O’Donohoe(1991,s.48-50) är Public Relation något som revisorer och 
redovisningskonsulter är medvetna om och i många fall arbetar aktivt med. Som metod för 
detta användes sociala kommunikations aktiviteter i större grad än reklam främst då bland de 
mindre företagen, de större företagen som sträckte över flera städer eller flera länder 
tenderade till att använda sig mer av annonsering, direkt reklam eller publicitet. Även 
välgörenhet och att visa sig engagerad i sitt område var ett populärt sätt att bygga public 
relations. Dock visade en annan rapport att kunderna inte värdesatte de formerna så mycket 
som revisorerna.  

Instruktionsmaterial 

Ofta innefattar reklam någon form av utbildning eller information till kunden. Genom att 
informera kunder om nya tjänster som finns tillgänglig och om när dessa behövs så kan 
personalen till större grad användas för att utföra tjänsten istället för att agera informatör om 
tjänsten. (Lovelock, 2000, s. 305) Detta anser vi stämmer väl överens med Mittals (1999) 
resonemang om problematiken med utformningen av reklam för tjänsteföretag och kan därför 
vara en viktig aspekt inom den externa marknadskommunikationen. Olika former av 
instruktionsmaterial är vanligt förekommande inom revisionsbranschen. Detta är en av de 
delar som revisorer, enligt O’Donohoe (1991,s.46-48), anlitat marknadsföringsagenturer för 
att tillförskaffa sig.  

Företagsdesign 

Företagsdesign innebär den utåt sett visuella bilden av företaget i form av varumärken, 
geografiskt läge för verksamheten, enhetlig uniform är några aspekter inom detta område. 
Vanligtvis används detta oftast för att skapa igenkännlighet hos företaget och för att förstärka 
intrycket hos kunden då en mer professionell image av företaget ger ett säkrare intryck hos 
kunden. (Lovelock, 2002, ss. 305-306)  

3.2.2 Intern marknadsföring 

För att tjänsteföretaget ska kunna bemöta kundernas förväntningar på tjänstens kvalitet krävs 
en fungerande intern kommunikation inom företaget. Utifrån det faktum att den externa 
marknadsföringen framför ett budskap om vad tjänsteföretags personal är kapabla till att 
prestera är det viktigt att personalen faktiskt kan utföra den utlovade tjänsten. Således är det 
viktigt att de som ska utföra tjänsten också är insatta i vad som utlovas i den externa 
marknadsföringen för att kunna påverka det externa budskapet och vara medvetna om vad 
som förväntas av dem som tjänsteleverantör. Företaget måste sedan även motivera personalen 
att utföra tjänsterna till den kvalitetsgrad som förväntas av kunderna. (Zeithaml et al., 2006, s. 
490) Intern marknadsföring innebär att tillgodose den interna personalen med den information 
och kunskap som behövs för att de på bästa möjliga sätt ska kunna bemöta kunden. Mer 
specifikt innebär intern marknadsföring att personalen ses som interna kunder och deras jobb 
ses som interna produkter. Genom att sedan försöka anpassa dessa produkter till externa 
kunder och deras förväntningar kan tjänsteföretaget leverera en bra tjänst. (Greene et al., 
1994, s. 8) Genom att de anställda ser sig som interna kunder kommer de endast att vara nöjda 
med de resurser de blivit tillhandahållna när den interna marknadsföringen är utförd på ett bra 
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sätt. Endast när detta är realiserat kan personalen korrekt representera företaget och på ett bra 
sätt leverera tjänsten. (Gummesson, 1991, ss. 71-72)  

3.2.3 Interaktiv marknadsföring 

Utifrån det faktum att ett tjänsteföretag inte har någon färdig produkt att marknadsföra kan 
tjänsteföretagen endast erbjuda löften om vad företaget kan prestera. På grund av att tjänster 
aldrig till fullo kan standardiseras på samma sätt som produkter är behovet av att koordinera 
och behandlingen av de givna löftena med det uttalade löftet av högsta grad. (Zeithaml et al. 
2006) Interaktiv marknadsföring kallas den interaktion då den konsumerande kunden möter 
den tjänsteproducerande delen av företaget. (Gummesson, 1991, s. 63; Grönroos, 1998, s. 
323) Eftersom det är under själva interaktionen som tjänsten utförs påverkar interaktionen 
med kunden också hur denne uppfattar kvaliteten på tjänsten. (Grönroos, 1998, s. 327) Själva 
tidpunkten då interaktion mellan kund och tjänsteföretag sker kallas av Gummesson (1991, s. 
67) för sanningens ögonblick. Gummesson (1991, s. 68) framhäver även vikten av 
ögonblicket i marknadsföringssyfte då tjänstepersonalen starkt kan påverka kundens val av 
tjänst, både nu och i framtiden och därigenom utveckla långvariga relationer med kunden. 
Gummesson (1991, s. 60) menar också att personalen agerar deltids-marknadsförare, även om 
de inte tillhör marknadsföringsavdelningen, då det vanligtvis är personalen som har 
direktkontakt med kunden, därigenom har personalen störst inflytande på hur kunden 
upplever tjänsten och kvaliteten på tjänsten. 
 
Kvaliteten på den levererade tjänsten bedöms utav kunden av såväl resultatet av processen 
som själva tjänsteprocessen(Grönroos, 1998, s. 327) samt de framtida fördelar tjänsten 
ger(Gummesson, 1991, s. 68). Genom att interagera mer marknadsföringsaktiviteter i 
interaktionen med kunden kan tjänsteföretaget desto mer marknadsföring sker automatiskt 
genom kundkontakten. Dock bör detta inte ersätta all vanlig marknadsföringsaktivitet utan 
hellre fungera som ett komplement till denna. Företaget bör även utbilda och motivera 
personalen till att förstå hur de kan influera kunderna genom sin roll som deltids-
marknadsförare och därigenom bygga en lönsam relation med kunden. (Gummesson, 1991, 
ss. 68,73-74)  
 

3.4 Lagar och regler för revisionsmarknadsföring 
Internationellt  
De restriktioner som finns internationellt härstammar främst från USA. Även om alla länder 
har någon form av etisk reglering så är USA det land som påverkat mest i detta avseende.  
 
Under större delen av 1900-talet sågs reklam som oprofessionellt av revisionsbyråer och inte 
att föredra. Det ansågs egentligen varken omoraliskt eller illegalt, bara oprofessionellt, på 
grund av detta så ifrågasattes aldrig bannlysningen av reklam för revisionsbyråer och 
redovisningstjänster och inte förrän 1977 började den ifrågasättas. Detta ledde till att 
bannlysningen hävdes och reklamen blev fri, det fanns fortfarande vissa restriktioner som 
gjorde till exempel komparativa utsagor förbjudna. Dock var det bara ca 7% av alla redovisare 
trodde att de skulle göra någon form av reklam som tidigare var förbjuden. Detta berodde 
delvis på att AICPA, den normgivande organisationen i USA, tolkade lagen på ett restriktivt 
sätt. När detta belystes så löstes många av de restriktioner som fanns upp och det enda som 
finns kvar är att reklamen ska vara sanningsenlig och inte missvisande. (Hulbert 1996) 
 
Dock kom det 2002 en lag i USA som förhindrar vissa delar av vad som tidigare revisorer haft 
som uppgift. Denna lag, Sarbanes-Oxley, kom som en reaktion på de stora skandaler som 
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härjade i USA där revisorerna tydligt brustit i sin uppgift. Det som betonas extra mycket i 
denna lag är revisorns oberoende och objektivitet. I artikel 201 nämns de tjänster som en 
revisor inte får utföra för det företag denne dessutom är revisor för 
 
 

It shall be "unlawful" for a registered public accounting firm to provide any non-audit service to an 
issuer contemporaneously with the audit, including: (1) bookkeeping or other services related to the 
accounting records or financial statements of the audit client; (2) financial information systems 
design and implementation; (3) appraisal or valuation services, fairness opinions, or contribution-
inkind reports; (4) actuarial services; (5) internal audit outsourcing services; (6) management 
functions or human resources; (7) broker or dealer, investment adviser, or investment banking 
services; (8) legal services and expert services unrelated to the audit; (9) any other service that the 
Board determines, by regulation, is impermissible. The Board may, on a case-by-case basis, 
exempt from these prohibitions any person, issuer, public accounting firm, or transaction, subject to 
review by the Commission. 

 
http://files.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf 

 
Sverige 
Sedan 1986 har FAR, föreningen för auktoriserade och godkända revisorer, enbart 
restriktionen att marknadsföring av redovisningstjänster ska vara i linje med god 
redovisningssed. Detta innebär att marknadsföringen ska vara saklig och objektiv dock har det 
varit annorlunda tidigare och detta påverkar hur de nuvarande rekommendationerna tolkas. 
(Wennerberg, 2004) 
 
När FAR startade 1923 så ställde de upp regler om hur marknadsföring skulle utföras och vad 
som var tillåtet, dessa var dock relativt strikta så den enda marknadsföring som var tillåten var 
gemensamma annonser via FAR:s egna tidningar. Detta lättades dock 1945 så även små 
annonser som innehåller samma information som ett visitkort ungefär kunde användas i 
marknadsföringen. Ända fram till 1980-talet så var det väldigt restriktiva regler och en stor 
vikt lades vid yrkets seriösa framtoning. Dock var det under denna period som det skapades 
ett knep att genom jobbannonser bygga en image av företaget. Men även marknadsföring 
genom tillhandahållande av kurser och utbildningar, genom att ge ut olika former av 
publikationer eller att förekomma i olika former av objektiva reportage var vanligt 
förekommande. (Wennerberg, 2004) 
 
1986 upphävdes det formella förbudet mot marknadsföring, FAR:s rekommendation i frågan 
togs bort och istället hänvisades till den allmänna rekommendationen om god 
redovisningssed. Detta innebär att all form av marknadsföring och reklam är tillåten dock 
finns fortfarande restriktioner om innehållet. Annonser eller reklam får klargöra namn och 
kvalifikationer på en revisor på ett sätt som inte misskrediterar yrkesgruppen. Detta kan tolkas 
som en stor förändring i jämförelse mot hur det var tidigare men enligt disciplinnämnden i 
FAR är förändringen marginell på grunden att mediet är fritt men innehållet ska fortfarande 
motsvara de tidigare restriktionerna om saklighet och objektivitet.(Wennerberg, 2004) 
 

3.5 Småföretags marknadsföring 
Siu och Kirby (1996) sammanställer och utvärderar fyra olika modeller för marknadsföring i 
småföretag, steg/tillväxtmodellen, ledningsstilansatsen, ledningsfunktionansatsen och 
möjlighetansatsen. För att få med de möjligheter och begränsningar som är specifika för 
småföretag väljer vi att använda oss av möjlighetsansatsen som är den bästa modellen för att 
identifiera och framställa teorier kring småföretags marknadsföring. 
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Den modell som Carson (1990) presenterar är enligt Siu och Kirby (1996) den bäst lämpade 
modellen för att fastställa just begränsningarna för småföretag. Hans modell består av sex 
stycken delar som är sammanlänkande med varandra i ett nätverk med marknadsplanering 
som utgångspunkt. De delar som ingår i nätverket är begränsningar, situations specifik, 
krisplanering, anpassning av marknadsförings teorier, steg i marknadsföringsutveckling och 
marknadsförings nivå. (Carson, 1990, s. 18) Vi väljer att enbart ta upp de begränsningar som 
finns då vi anser detta vara den, för vår studie, viktigaste delen. I sin utvärderande studie av 
80 små företag fann Carson (1990, s. 45) att något som i stor grad kännetecknar småföretag är 
deras begränsningar inom resurser, marknadsföringsexpertis och inflytande på marknaden, 
detta påverkar företagens marknadsföring i framförallt tre områden. För det första så leder 
begränsningarna till att marknadsföringsaktiviteter inte normalt ingår i det dagliga arbetet utan 
sker begränsat, det förekommer även att små företag riktar in sig på en specifik nisch inom 
marknaden där begränsningarna inte påverkar företagets marknadsföring negativt. Det andra 
problemområdet är att småföretag ofta har för kortsiktig planering inom markandsföringen 
vilket beror på småföretags begränsningar och bristande fokus på operationell 
marknadsföring. Det tredje området som nämns av Carson (1990, s. 45) är att småföretag 
måste även anpassa sin marknadsföring så att det passar deras förhållanden genom att 
anamma de marknadsföringsteorier som finns och sedan anpassa dessa efter företagets 
förhållande. (Carson, 1990, s. 45-48) 

3.6 Nätverkande som marknadsföring 
Ett nätverk kan beskrivas utifrån tre dimensioner enligt o’Donnell(2004,s.207-209), dessa tre 
är vilken nivå av nätverkande ett företag engagerar sig i, huruvida nätverkandet är proaktivt 
eller reaktivt och vilken styrka som banden inom ett nätverk har. Enligt O’Donnell(2004 
s.207-209) är forskningen på området inte konsekvent i dess resultat och till stor del beroende 
av den enskilde företagaren, därför föreslås att ett kontinium används för att beskriva de olika 
delarna i ett nätverk och dess egenskaper.  
 
Vilken nätverksnivå, alltså hur mycket en företagare ägnar sig åt aktivt nätverkande i sin 
marknadsföring, som en egenföretagare har mäts på en skala från begränsad till extensiv. Det 
finns rapporter som visat på att nivån är begränsad och har förklarat det med att en 
egenföretagare helt enkelt inte har tid med aktivt nätverksbyggande. Men även att själva 
strukturen att vara ägare och VD samtidigt är en i grunden självständighetsfråga och att ge 
upp den självständigheten genom att involvera sig i nätverk en omöjlighet. Detta medför en 
form av fort-mentalitet i företaget som motverkar närverksbyggande.(O’Donnell 2004,s.207) 
De som anser att nätverksnivån är hög, extensiv, ser det som en naturlig följd av att ägaren är 
mer emotionellt involverat i företaget (O’Donnell 2004,s.207). På senare år har det lyfts fram 
att nätverksnivån till stor del beror på företagaren som utför aktiviteten men också den denne 
utför aktiviteten mot. Alltså att samma företagare kan utföra olika mycket nätverksaktiviteter 
jämtemot olika intressenter. 
 
Huruvida en företagare nätverkar proaktivt eller reaktivt har länge varit under debatt. Enligt 
O’Donnell (2004,s.207-209) är den generella uppfattningen att företagare arbetar mer 
proaktivt i sitt nätverkande, detta har dock motstridits av Curran (1993) som säger att det är 
mer reaktivt än vad tidigare trotts. I en undersökning av McGowan (1995) är nätverkandet hos 
små företag relativt omedvetet och förlitar sig till stor del på slumpen. Dock visar Shaw 
(1997) 1 raka motsatsen. O’Donnell (2004,s.208) drar slutsatsen av denna debatt att huruvida 
skapandet av nätverk är reaktivt eller proaktivt är till stor del beroende på ägaren/VD.  

                                                 
1 Curran (1993), McGowan (1995) och Shaw (1997) används i diskussionen av O’Donnell (2004,s.208) 
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Enligt O’Donnell (2004,s.208-209) så finns ingen ensidig bild över hur starka olika band i ett 
nätverk är utan konstaterar att de, som de andra delarna i nätverket, är till stor del beroende på 
de olika individerna i den delen av nätverket. Styrkan i ett nätverksband är beroende av tiden 
och engagemanget som läggs ned, intimiteten och det ömsesidiga utbytet som finns i 
relationen, hur frekventheten i användandet av relationen, mognaden och tilliten mellan de 
olika individerna. Dubini and Aldrich (1991) påstår, genom O’Donnell (2004,s.208-209)  att 
ett relationsband kan antingen vara starkt eller svagt beroende på dess sammansättning.  
 

 
Figur 3. Nätverkandets dimensioner (O’Donnell, 2004, s. 208) 

 
Ryktesspridning innebär de rekommendationer och hänvisningar som kunder ger till andra 
kunder angående deras erfarenhet av tjänsten. Denna information har stark inflytelse över om 
huruvida andra kunder kommer att använda sig av tjänsten. Anledningen till att detta räknas 
som marknadsföring är just dess betydelse hos kunder. Positiv ryktesspridning kan fungera 
som en effektiv försäljare då kunder hellre litar på sina vänners rekommendationer i större 
utsträckningn är en försäljare. (Lovelock, 2000, s. 298)   
 
Rekommendationer anses vara bland de viktigaste när ett företag väljer revisor, den enda som 
var viktigare var läget på revisionsbyrån. Den mest inflytelserika rekommendationskällan var 
nuvarande kunder, följt av en oberoende tredje person. Fler studier visar även på att 
rekommendationer och rykte och de muntliga kontakterna som inte företaget har kontroll över 
är en viktig del av varför ett företag väljer en viss revisor (O’Donohoe, 1991,s.43). Detta är 
även något som revisionsföretagen verkar medvetna om enligt Barr et.al. (2003,s.722) när 
undersökningar visar att den främsta källan för nya kunder är just rykte och 
rekommendationer. Utbildningar har ett längre tag fungerat som plattformar för att göra 
revisionsnamnet mer känt. Detta användes flitigt för att undkomma det reklamförbud som 
rådde på den tiden.(Wennerberg, 2004) 

3.7 Teorisammanfattning 
Utifrån historiken och bakgrunden inom tjänstemarknadsföringen kan vi konstatera att det 
finns fyra karaktärsdrag som särskiljer tjänstemarknadsföringen från den traditionella 
marknadsföringen. Dessa karaktärsdrag är opåtaglighet, samtida konsumtion och produktion, 
heterogenitet och att det inte går att lagra en tjänst. Med detta som grund kan vi fastställa att 
tjänsteföretag inte alltid har en produkt att leverera utan ofta endast en process. Eftersom det 
inte finns någon produkt att utvärdera efter köpet av tjänsten så ligger tjänsteprocessen till 
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grund för hur kunder upplever kvaliteten. Det är just den upplevda kvaliteten på en tjänst som 
anses vara ett substitut till en produkt och används vid både utvärdering och utformning av 
tjänster. Tjänstekvalitet anses bestå av fem dimensioner, påtaglighet, tillgänglighet, säkerhet, 
empati och pålitlighet.  
 
En tjänst som innehåller hög grad av expertis, är svårutvärderad och anses vara viktig är 
grunder för att en tjänst ska klassas som professionell. Vi anser således att revision passar in 
som en professionell tjänst då kunden kan ha svårt att utvärdera hur väl tjänsten är utförd men 
samtidigt anser tjänsten vara viktig. Inom marknadsföring av professionella tjänster finns det 
sju problemområden, strikta etiska och lagstadgade hinder, osäkerhet hos köparen, behov av 
att framställas som erfaren, begränsad differentierbarhet, omätbara fördelar av reklam, 
omvandla ”görare” till ”säljare” och att avsätta tid för marknadsföring. Utifrån vårt antagande 
om att revisionsbyråer tillhandahåller professionella tjänster tror vi att problematiken kan 
förekomma även för dem. 
 
Tjänstemarknadsföringstriangeln förklarar hur extern, intern och interaktiv marknadsföring 
påverkar leveransen av en hög tjänstekvalitet. Extern marknadsföring sker genom externa 
utlovanden om tjänsten och dess kvalitet. De olika alternativen för extern kommunikation kan 
sammanfattas i marknadskommunikations mixen för tjänsteföretag. Den nämna mixen består 
av personlig kontakt, reklam, erbjudanden, publicitet och PR, instruktionsmaterial och 
företagsdesign. Det är utifrån mixens olika delar som företaget sedan kan utforma sin externa 
markandsföring för att anpassa det till aktuell marknad och segment. Intern markandsföring är 
den interna kommunikation som företaget använder sig av för att inom företaget 
kommunicera och informera om t.ex. marknadsföringsaktiviteter. Den interaktiva 
marknadsföringen är interaktionen mellan den del av företaget som ska utföra tjänsten och 
kunden. Det är i detta som kallas för sanningens ögonblick och de inom företaget som har 
kontakt med kunden påverkar hur denne uppfattar kvaliteten på tjänsten. 
 
En hörnsten inom tjänstemarknadsföring är relationer vilket anses vara en av de viktigaste 
aspekterna inom framtida marknadsföringsmodeller. Målet med relationsmarknadsföring är 
att skapa långvariga värdeladdade relationer med kunder. Något som inte ingår i 
tjänstemarknadsföringstriangeln är nätverkande. Inom små företag, och med tanke på 
relationsmarknadsföring, är relationer, rekommendationer och nätverk en viktig del inom 
marknadsföringen. Nätverksaktiviteter kan utföras proaktivt och reaktivt, dvs att det kan göras 
i förebyggande eller underhållande syfte. Styrkan i banden inom nätverket varierar och därför 
varierar också effektiviteten på nätverkandet. 
 
Eftersom vi valt att studera små revisionsbyråer väljer vi att använda oss av Carsons 
möjlighetsmarknadsföringsmodell för små företag. Den nämnda modellen visar olika 
begränsningar inom marknadsföring för små företag. De, enligt oss, mest intressanta 
begränsningar är de som finns inom marknadsföringsexpertis, resurser och inflytande på 
marknaden.  
 
De lagar som gäller i Sverige är numera ganska tillåtande i val av media och den enda riktiga 
restriktionen är att informationen som ges skall vara objektiv och opartisk. Även i USA är 
restriktionerna enbart på innehållet dock finns det länder som fortfarande har ett förbud mot 
annonsering och annan form av marknadsföring, som Sverige och USA hade tidigare. De 
kontrollerande organen poängterar att det ända som förändrats motför tidigare är att val av 
media är fritt, själva innehållet är fortfarande reglerat. 
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4. Praktisk metod 
Syftet med kapitlet är att ge en redogörelse för hur datainsamlingen gått tillväga och förklara 

för läsaren varför detta tillvägagångssätt används. Genom att presentera detta anser vi att 

läsaren får bättre förståelse för hur studien utförts och därigenom lättare följa vårt 

resonemang och göra egna tolkningar. 

4.1  Datainsamling 
För att kunna samla in data krävs det någon form av datainsamlingsmetod. De olika 
kvalitativa insamlingsmetoder som presenteras av Widerberg (2002, s. 16-17) är 
observationer, intervjuer samt bild- och textanalys. Syftet med en kvalitativ intervju är att 
använda sig av den kontext som uppstår under det unika samtal som uppstår mellan forskare 
och respondent. Det är därför viktigt att forskaren följer upp de uppgifter, berättelser och 
förståelse som är intressant för studien. (Widerberg, 2002, ss. 16-17) Eftersom vårt syfte med 
studien är att undersöka hur revisionsbyråerna rekryterar nya kunder ansåg vi att intervjuer 
skulle vara lämpligast som metod då man i en intervju kan fånga upp både vad de gör och 
varför. Det finns dock olika sorters intervjuer, ett vanligt sätt att skilja dem åt är utifrån grad 
av standardisering. Med en hög grad av standardisering är såväl formuleringen som 
ordningsföljden på frågorna bestämda i förväg. En icke standardiserad intervju ger däremot 
friare handlingsutrymme i frågornas ordningsföljd och formulering. (Lundahl & Skärvad, 
1999, s. 115) Då vårt undersökningsområde kan anses vara relativt komplext med många 
olika aspekter tyckte vi att det krävdes en undersökningsmetod som kunde fånga upp djupet 
inom området. Vi kom fram till att en icke standardiserad intervju var att föredra då en sådan 
undersökningsmetod, enligt Widerberg (2002, s. 16), har fördelen att just kunna gå mer på 
djupet och följa upp de delar av intervjupersonen som kan användas för att öka förståelsen 
inom området. Vi anser att denna undersökningsmetod är väl lämpad för vår studie då vi 
tycker att den teori som finns inom området är otillräcklig och en djupare förståelse inom 
området krävs. 

4.1.1 Intervjuguide 

Innan vi utförde våra intervjuer ansåg vi att det vore bäst att ha någon form av frågemall. 
Efter en granskning av vad för sorts frågemallar som finns och rekommenderas till en studie 
som vår så ansåg vi att en intervjuguide vore att föredra. Syftet med att göra en intervjuguide 
innan intervjuerna äger rum är att ha intervjuguiden som en hjälpreda under själva 
intervjuerna. Innehållet i intervjuguiden ska vara de områden man önskar analysera. 
(Widerberg, 2002, s. 68) Vi valde utifrån detta att fastställa de huvudsakliga problemområden 
som vi ville analysera djupare innan vi utformade specifika frågor. Utifrån dessa områden 
diskuterade vi fram de huvudkoncept och delfrågor vi ville täcka in i intervjuerna. Med dessa 
områden och koncept som grund utformade vi en mall som vi ansåg täckte de, för oss, 
intressanta problemområdena. Vårt syfte med guiden var inte att följa den steg för steg utan i 
enlighet med Widerberg (2002, s. 99) använda den som en tematisk guide och sedan försöka 
anpassa frågorna så att de följer informantens berättelse för att på så sätt också kommer vi att 
kunna gå djupare inom de områden som vi tycker behöver belysas ytterliggare. 

4.1.2 Urval 

Efter vårt val av icke strukturerade intervjuer som undersökningsmodell återstår att hitta 
någon lämplig respondent. Då en kvalitativ undersökning utförs är inte statistisk 
generalisering och representativitet inte det primära syftet. Trots detta så är valet av 
undersökningspersoner avgörande för studiens resultat då avsikten med en kvalitativ 
undersökning är att skapa en djupare förståelse för det specifika problemområdet. Därför 
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krävs det att undersökningspersonerna inte väljs ut slumpvis eller tillfälligt utan väljs utifrån 
en strategisk och teoretisk grund. Genom att göra en så kallad respondentintervju väljer vi ut 
personer som själva är delaktiga inom det studerade området och därigenom har kunskaper 
inom området. (Holme & Solvang, 1997, s. 101-105) En undersökning som endast omfattar 
ett eller ett fåtal fall som studerats detaljerat och i fler dimensioner brukar kallas för en 
fallstudie. Syftet med en fallstudie kan vara att pröva och utveckla teorier. (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s. 187) Utifrån den definitionen anser vi att vår studie kan ses som en 
fallstudie då vi studerar flera dimensioner av en specifik händelse. Vårt mål med studien är att 
få en bättre förståelse för hur revisionsbyråer använder sig av marknadsföring för att locka 
kunder. Genom att studera mer än ett enstaka fall av hur en revisionsbyrå bedriver sin 
marknadsföring anser vi att en bättre förståelse kan uppnås. Att istället välja att granska tre 
olika fall av hur marknadsföringen bedrivs gör att vi anser att fler dimensioner av 
problemområdet kan belysas och därigenom öka förståelsen. Vi valde därför att kontakta tre 
stycken mindre revisionsbyråer belägna i tre olika städer för att på så sätt kunna finna likheter 
mellan deras marknadsföringsaktiviteter, även om deras marknadssituation skiljer sig åt. 
Genom att välja att dessa tre som undersökningsobjekt tror vi att den empiriska 
undersökningen kommer få ett bättre djup än en fallstudie med endast en respondent hade gett 
då vi får fler än perspektiv på den specifika händelsen, samtidigt som olika 
konkurrenssituationer råder vilket ger ytterliggare dimensioner inom problemområdet. Vi 
hoppas att genom detta val få en god bild av vilka marknadsföringsmetoder som används och 
bakgrunden till varför dessa används.  

4.1.3 Genomförande 

Våra intervjuer genomfördes på tre olika revisionsbyråer belägna i tre olika städer i 
Västerbotten. Den bakomliggande anledningen till detta är att vi anser att det skulle ge en mer 
enhetlig bild än om byråer i samma stad skulle ha undersökts. Om det råder specifika 
förhållanden, som t.ex. hård konkurrens, i en stad skulle detta kunna leda till att en speciell 
marknadsföringsstrategi användes mer eller mindre frekvent i den staden. Vi anser att valet av 
att undersöka byråer i olika städer skulle minska risken för att lokala marknadsförhållanden 
starkt skulle påverka vårt resultat.  
 
Samtliga av byråer kontaktades med telefon för förfrågan om de ville deltaga i 
undersökningen vilket alla ville. Vi bokade sedan in tid och datum när intervjuerna skulle ske. 
Vi valde att göra samtliga intervjuer i byråernas lokaler och pratade normalt sett med den 
marknadsansvarige. I ett av fallen blev personen som normalt sett skötte marknadsföringen 
sjuk så en kollega på byrån ersatte den markandsansvarige. Vi anser dock att den ”nya” 
respondenten hade god insikt i företagets markandsföring och till fullo kunde besvara våra 
frågor. Även på de två andra byråerna anser vi att vi fick goda svar på våra frågor och att 
respondenterna svarade ärligt och sanningsenligt. Även om alla byråer hade mycket att göra 
så avsatte respondenterna den tid som krävdes för att intervjuerna skulle kunna genomföras 
utan stressmoment. Samtliga intervjuer flöt således på bra utan väsentliga avbrott och en god 
dialog kunde föras. Tack vare den naturliga dialogen kom frågorna naturligt och utan 
förutbestämd ordning. Intervjuerna pågick i Under intervjuerna används alltså intervjumallen 
mer som en checklista för att kontrollera att samtliga problemområden täckts. I samtliga fall 
hade vi berört alla områden och endast detaljer behövde kompletteras.   
 
Samtliga intervjuer dokumenterades med anteckningar och spelades även in. Givetvis 
kontrollerade vi med respondenterna att detta var okej innan intervjun påbörjades och erbjöd 
dem att ha en vanlig intervju utan inspelning om de föredrog detta. Eftersom en av 
respondenterna gärna ville vara anonym valde vi att anonymisera samtliga respondenter. 
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Anledningen till detta är för att respektera respondentens vilja och behålla en hög sekretess. 
Genom anonymiseringen kan ingen utslutningsmetod göras om t.ex. vilken ort som företaget 
är beläget i och anonymiteten garanteras i större utsträckning.  

4.1.4 Datasammanfattning och analysmetod 

Johanson Lindfors (1993, ss. 145-146) framhäver att många forskare ser slutmålet för 
teorigenereringen som en enda process oavsett om slutmålet är förklaring eller förståelse. 
Denna process kan dock delas in i två parallella faser, en datasammanfattande och en 
teoriutvecklande. Datasammanfattningen syftar till en analys som ligger så nära det empiriska 
materialet som möjligt medan teoriutvecklingen syftar till teoriupptäckt och redovisas i form 
av en teori med mer eller mindre skild från de empiriska iakttagelserna. För att få bättre 
relevans och bedömbarhet bör datasammanfattningen och teoriutvecklingen särskiljas.  
 
Vi började med att skriva ut intervjuerna för att sedan sammanställa dem. I sammanställandet 
av den empiriska information som fanns tillhands används en enhetiseringspincip som bygger 
på att olika uttalanden inom samma områden kategoriseras och sedan slås samman till olika 
teman innehållande samma karaktäristiska egenskaper. Under sammanställningsgång växte 
flertalet teman fram och för att skapa en lättöverskådlig sammanställning lät vi den teoretiska 
del som utgjort grunden till studien även så till grund över hur dessa teman sedan sorterades 
och presenterades. Denna sorts utförande stöds av Johanson Lindfors (1993, s. 149-150).  
 
De två huvudsakliga tillvägagångssätt som finns vid teoriutveckling är den konstanta 
komparationen och den analytiska induktionen. Vi valde att använda oss av den konstanta 
komparativa metoden då vi anser att den passade vår situation bäst. Under en 
teorigenererande analys av konstant komparativ metod sker kodning av två slag, den 
substantiva och den teoretiska. En substantiv kodning innebär den kodning som förekommer 
vid komprimering och konceptualisering av det empiriska materialet medan den teoretiska 
kodningen fokuserar på samband mellan det empiriska materialet. Teoriutveckling inom den 
konstanta komparationen sker således via ett insamlande av empiriskt material som leder till 
färdig eller mättad teori. Den teori som framkommit kan vara av två olika typer, substantiv 
och formell. En formell teori har större användningsområde och har prövats inom flera olika 
områden medan en substantiv teori är mer specifik. (Johansson Lindfors, 1993, ss. 145-146, 
150-152) I vår studie tog vi grund i teorin och undersökta sedan empirin, eftersom vi utförde 
tre olika intervjuer skedde tolkningar och konceptualiseringar under undersökningens gång. 
Genom att sedan göra jämförelser mellan teorin och empirin och mellan de olika empiriska 
resultaten resulterade i ny förståelse. En konstant bearbetning av detta under studiens gång 
genererade slutligen i en teori. 
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5. Empiri 
I det här avsnittet sammanställs den insamlade datan. Vi väljer att presentera varje företag 

för sig och framställer deras svar utifrån intern, extern och interaktiv marknadsföring. 

Intervjuerna varade mellan en timme och en timme och en kvart. 

5.1 Fall 1 – Företag A 
Företaget har funnits i 20 år och det är nio stycken som jobbar där. Deras typkunder är 
ägarleda privatpersonsbolag med 1-5 anställda, denna sorts företag är väldigt vanliga på den 
lokala orten. De flesta kunderna är belägna inom kommunen men de har även kunder på 
annan ort, de kunder de har på annan ort har primärt varit företag som de haft kontakt med 
tidigare eller att de blivit rekommenderade av någon annan kund.  
 
Den tillfrågade revisionsbyrån erbjuder fullt konfigurerbara tjänster, med detta menar 
företaget att kunderna själv kan välja vilka tjänster de vill ha. Vanligtvis är det revision som är 
grundtjänsten men utbudet av redovisningstjänster har växt under de senaste åren för att 
kunna erbjuda kunderna en bredare service. Eftersom det finns legala begränsningar som 
innebär att den byrå som utför redovisningen inte får vara revisorer åt samma företag så är det 
ytterst sällan som de erbjuder fullständig service, i form av både redovisning och revision. 
När de gör detta måste de ta in en revisor från ett annat företag. Denna lagstiftning gör att de 
finner det vanligt att få arbeta som extern revisorn åt redovisningsbyråer och andra 
revisionsföretag som erbjudit redovisningstjänster och därför måste anställa en extern revisor. 
Detta har lett till att den tillfrågade revisionsbyrån har valt att rikta in sig på revision som 
huvudtjänst. 
 

Intern marknadsföring 

Någon uttalad marknadsföringsstrategi om hur de ska få nya kunder finns inte. De planerar 
dock att ta fram ett internt informationsblad med information om deras målsättning med 
marknadsföringen och hur de ska arbeta. Just nu existerar detta endast som en informell 
strategi. De tror dock att en sådan strategi skulle kunna behövs, framförallt inom 
redovisningsuppdrag och det området då den marknaden verkar stabilare med tydligare regler 
än tidigare. Någon avsättning av resurser för detta ändamål sker inte och de anser att detta 
delvis beror på deras storlek då de inte har en central organisation som tillhandahåller eller 
hjälper till med det marknadsföringsmaterial som behövs.  
 
I företaget finns ingen specialist inom något specifikt branschområde, men de försöker fördela 
uppdragen så att de anställda får ta hand om uppdrag inom de branscher som de har erfarenhet 
av. Detta sker genom vertikal kommunikation inom företaget om den kontaktade revisorn tror 
att någon annan på byrån är bättre lämpad för det specifika uppdraget på grund av dennes 
specifika erfarenhet. Han kontaktar sedan kollegan för att undersöka om denne har möjlighet 
att ta sig an uppdraget innan han erbjuder kunden tjänsten. Inom företaget är dock olika 
personer olika duktiga på olika områden som undersökningar, statistik och mer 
organisatoriska problem vilket också försöks anpassas efter kundens behov. Om någon av 
dessa mer specifika tjänster behövs så erbjuder den kontaktade revisorn kunden att en kollega 
skulle kunna ta fram materialet som behövs, dock endast om kunden vill detta och kollegan 
har möjlighet till det.  
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Besitter någon inom byrån specialistkompetens inom kundens intresseområde försöker de 
också att sälja den specifika tjänsten. Den tillfrågade respondenten anser också att det är 
kringtjänsterna runt revisionen som ger kunderna mest mervärde då respondenten anser att en 
prickfri revision är bra men att ytterliggare råd och rekommendationer utöver själva 
revisionen som hur andra företag gör eller om det tillexempel finns bidrag att söka kan vara 
till stor hjälp för företaget  
 

Extern marknadskommunikation 

De aktiva sätt som de använder sig för att kunna nå nya kunder är primärt via 
telefonkatalogen, Internet, telefonkataloger på Internet och via deras hemsida. Det är vanligt 
att ett företag behåller samma revisor år efter år och det som styr valet av en revisor tror 
respondenten i första hand är rekommendationer från banker, nyföretagarcentrum och 
rekommendationer av andra företagare. Det förekommer även att nystartade företag själva 
beslutar att ta kontakt med en revisor. I dessa fall anser revisionsbyrån att telefonkatalogen 
och en hemsida är viktigt för att kunden ska välja dem som revisor eller som de själv uttrycker 
det ”att finnas där är ett måste”. Dock vet de inte hur olika sökmotorer träffar deras hemsida. 
Men överlag anser de att de ”ligger lite lågt” med reklam och ”aggressiv” namn-igen-
kännings-annonsering.  
 
Den tillfrågade byrån brukar dock ha annonser i lokala tidningar och sponsra diverse lokala 
idrottsklubbar och events. Huvudsyftet med denna form av marknadskommunikation är att 
företaget ska synas och därigenom göra byråns varumärke etablerat och igenkänt på den 
lokala marknaden. Den svarande respondenten anser att de jämfört med de större 
revisionsbyråerna inte har ett lika nationellt marknadsföringsperspektiv vilket i sin tur leder 
till att reklam inte är lika användbart som för de stora byråerna då de inte heller kan ha ett 
gemensamt framtaget marknadsföringsmaterial. De har tidigare diskuterat att gå med i en 
nationell revisionskedja men då måste de byta namn till kedjans namn vilket respondenten 
menar skulle vara negativt då det tidigare på orten skett många namnbyten inom 
revisionsbranschen. Därför skulle ytterliggare namnbyten kunna leda till förvirring hos kunder 
och gemene man vilket anses väldigt negativt då det tolkas som att de redan har ett lokalt 
etablerat varumärke. Respondenten tror också att många lokala företag inte har som 
målsättning att expandera och inte heller vet skillnaden på stora och små revisionsbyråers 
kapacitet och menar därför att ett mer nationellt etablerat företagsnamn inte nämnvärt skulle 
öka kundkretsen. Kunderna i den lokala regionen har främst en relation med revisorn och inte 
med revisionsföretaget, vilket ytterligare ger skäl att inte expandera allt för mycket, för att 
kunden i sin tur ska känna sig trygg i att revisorn är lokalt förankrad. 
 
När det gäller direktreklam till potentiella kunder så förkommer detta vanligtvis inte utan de 
anser att det är viktigare att hålla kontakten med sina existerande kunder och undersöka om 
dessa är i behov ytterliggare tjänster. Kontakt med existerande kunderna tas vanligen minst en 
gång per år om mer regelbunden kontakt med företaget inte sker, detta för att revisorn kan 
vara till hjälp om det finns problem och för att företaget kan göra någon form av 
merförsäljning i form av konsultation. För att hålla kontakten uppe med kunderna skickar de 
även ut nyhetsbrev med information om branschnyheter. Den direktkontakt som dock sker 
med potentiella kunder är då revisionsbyrån erhållit information om att en revisor ska sluta 
och denne person har intressanta kunder. Detta ses som en ypperlig möjlighet att rekrytera det 
företaget som ny kund. Vilka bolag denne person är revisor åt går att få reda på via 
bolagsverket. Dessa kunder kontaktas då personligen, vanligtvis genom telefonsamtal, för att 
försöka förvärva dessa kunder och att erbjuda sina tjänster. För att undvika att själva råka ut 
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för detta brukar den tillfrågade byrån se till att alla större kunder har två kontaktpersoner på 
byrån så att kunderna fortfarande har kvar en kontakt på revisionsbyrån om revisorn skulle 
sluta. Vanligtvis tar de dock inte aktivt kontakt med potentiella kunder om inte någon speciell 
händelse skett eller de hört att de är missnöjda med sin revisor då de anser att en aggressiv 
marknadsföring skulle kunna skada deras förtroende hos kunderna. I det stora hela tycker 
respondenten att de regler som finns om marknadsföring är bra då en konstant bearbetning av 
kunder skulle leda till att många företag förlorade tillit till såväl den enskilda revisionsbyrån 
som branschen i helhet.  
 
Byrån som den tillfrågade respondenten arbetar på anser också att det är viktiga att delta på 
olika träffar och events som marknadsdagar, näringslivsgalor och dylikt, därför försöker de att 
alltid ha minst en representant från företaget närvarande på dessa tillställningar. Även om 
dessa events inte direkt rekryterar kunder är det dock viktigt att närvara för att visa upp vilka 
de är och att de är intresserade. Tidigare har de även själva arrangerat ”Skattedagar” då de 
bjudit in kunder för att utbilda dessa om de lagförändringar som skett. Antalet gånger som de 
arrangerat dessa har dock minskats under de senaste åren då de anser att det inte skett någon 
viktigare nyhet inom skatteområdet. Just nu funderar den tillfrågade byrån på att ha 
”frukostträffar” men har på grund av begränsade resurser ännu inte genomfört detta. Under 
åren har även andra utbildningar för kunder har även förekommit tidigare under åren. De 
brukar vara ute på olika nyföretagarcentrum för att ha rådgivning till nystartade företag och 
informationsföreläsningar. Via dessa centrum erbjuder de som är intresserade av att starta 
företag en till två timmars gratis rådgivning och hjälp med uppstart av företag. Skulle dessa 
kunder sedan behöva ytterliggare rådgivning eller andra tjänster så får de dock betala för 
detta.  
 

Interaktiv marknadsföring 

Byrån har som mål att alltid träffa alla kunder. Vanligtvis sker genomgång på revisionsbyrån 
men det är tillgängligheten på konferensrum som styr detta. De vill alltid besöka 
verksamheten för att kunna utföra revisionen korrekt och brukar därför också, om det är 
möjligt, utföra arbetet på plats då detta dels gör det lättare att ta betalt för ett visst antal 
timmar samtidigt som det ger en djupare insikt i företaget och ger förtroende hos kunden.  
 
Enligt respondenten så är rekommendationer ganska vanligt för att få nya kunder, de hade 
ingen statistik på hur många som kom via rekommendationer men han trodde att det var 
förhållandevis vanligt att nuvarande kunder rekommenderade den revisor som den har. De 
anser även att rekommendationer från bankerna spelar en stor roll och träffar därför 
företagsgrupperna från de olika affärsbankerna som finns på den lokala orten. De har 
regelbunden kontakt med dessa och bankerna är även duktiga på att hålla kontakten med 
revisionsbyråerna och har ofta träffar med dessa. Den personliga kontakten som sker då 
träffar bankerna anser de vara viktig då det blir lättare att komma ihåg vem personen i fråga är 
och komma att tänka på denna person då någon kommer in på banken och vill starta ett 
företag. Vissa inom byrån ser till att de har en bra kontakt med externa redovisningskonsulter 
som kan rekommendera dessa revisorer och fungera som länk mellan företaget och revisorn. 
God kontakt med en fristående redovisningskonsulter kan leda till jobb och ibland skulle de 
inte få behålla jobbet om de förlorade kontakten med konsulten. 
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5.2 Fall 2 - Företag B 
Den mindre av revisionsbyråerna är relativt nystartad och de två som grundade bolaget tog 
med sig en kundbas från sina tidigare jobb på en större byrå. De inriktar sig främst på små och 
medelstora företag. Största andelen är ägarledda företag med 1-5 anställda. Kundkretsen är 
framförallt inom den lokala orten och de bolag som inte ligger där är företag som de har haft 
kontakt med sedan tidigare. Eftersom revisionsbranschen är oerhört personbunden så har man 
sin revisor istället för sett revisionsbolag, detta gäller framförallt de mindre bolagen. Många 
av kunderna ser därför revisorn i själv istället för sin revisionsbyrå.  
 
De räknar med att 10 % av kunderna årligen försvinner vilket gör att en jämn ström av nya 
företag också behövs. Under den tid som byrån har funnits har de fått nya kunder, många av 
de nya kunder de har fått är genom befintliga kontakter både genom befintliga kunder och 
finansiella institut. Revisionsbyrån jobbar nära många redovisningsbyråer då dessa ofta ser 
det som en fördel att revisionsbyrån inte bedriver redovisning som skulle vara konkurrerande 
verksamhet för dem själva. De anser att sina kunder är extremt trofasta och tror att små 
kunder är mer trofasta än större företag och den vanligaste orsaken till revisorsbyte är 
ägarbyte. Anledningen till att kunderna så pass lojala som de är anser hon vara att det är en 
personbunden konsultation och den personliga kontakten spelar in stort. De anser också att det 
är mycket mindre arbete i att behålla nuvarande kunder jämfört med att skaffa nya och 
kommer därför att fortsätta fokusera på att vårda de befintliga kunderna. 
 
Mot kunder som de inte utför revision åt så erbjuder de i stort sett alla ekonomiska tjänster de 
har möjlighet till. Till de bolag som de är revisor år får den andra i företaget agera konsult 
inom de begränsningar som finns.  

Intern marknadskommunikation 

Vanligtvis kontaktar kunderna den äldre av de två revisorerna som jobbar på byrån då denne 
har jobbat längst i branschen och har därigenom flest kontakter och ett bra rykte. 
Respondenten menar att man inte kan styra kunden i dess val av revisor då det är helt upp till 
kunden vem denne vill ha som revisor. Om kunden är osäker på vad de behöver för 
kompetens hos revisorn och varför de behöver en revisor försöker de presentera bägge på 
företaget och vad de kan erbjuda för hjälp och om de har någon erfarenhet av branschen som 
kan vara till hjälp. Skulle någon kunde önska en specifik revisor försöker de göra det möjligt 
för kunden att få denna.  Vi tolkar det som att respondenten menar att den interna 
kommunikationen sker enkelt och inte är något problem då den platta strukturen inom 
företaget gör tvåvägs kommunikation enkelt.  

Extern marknadsföring 

Revisionsbyråns strategi när det gäller extern marknadsföring är mycket via kontakter då de 
anser det vara svårt att marknadsföra sig mot en generell marknad eftersom det är svårt att 
veta vilka bolag som är i fas att byta revisor eller vem som håller på att starta företag vilket 
gör att de finner generella annonser tämligen ineffektiva. De har för närvarande inte heller 
någon aktiv pr-aktivitet eller någon form av sponsring då de ännu inte funnit något 
evenemang som de finner lämpligt att sponsra. De anser sig dock vara öppna för denna form 
av marknadsföringsaktivitet då de tycker att det är viktigt att synas men att det sponsrade 
evenemanget måste vara rätt evenemang. 
Respondenten menar att det är den personliga kontakten med kunden som är det viktigaste 
och är deras huvudsyfte och approach inom marknadsföring. De vill att kunden ska känna att 
denne alltid kan kontakta revisionsbyrån och även om de inte kan hjälpa till med de specifika 
frågorna så försöker de guida dem rätt. I detta menar respondenten att kunden ska känna en 
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trygghet i att ha dem som revisionsbyrå och att de alltid finns till hands oavsett vilken sorts 
problem de möter. 
 
Då de är ett nyetablerat företag har de ännu inte åkt på företagsträffar. De har tänkt använda 
sig av denna aktivitet men anser att de för tillfället har begränsade resurser som hindrar dem 
från att göra detta. Respondenten anser ytterliggare att det är lättare att arrangera sådana 
evenemang på mindre orter där det är lättare att samla företagarna än på större orter. Ett 
intresse finns vid nyföretagsstartar dagar men dessa är vanligtvis sponsrade av större 
revisionsbyråer som de inte har tillräckligt med resurser för att kunna konkurrera med.  Istället 
försöker de åka ut och presentera sig och sin verksamhet och vara aktiva mot deras befintliga 
nätverk genom att t.ex. visa redovisningsbyråerna att de har deras kompetensmässiga stöd och 
kan bidra till deras verksamhet så att redovisningsbyråerna inte bara känner att revisorn bara 
reviderar deras bokslut utan även får tillbaka något från dem. Vore de ett större bolag skulle 
de engagera sig mer i företagsträffar och informationer med kunder i form av seminarieserier 
och ge gratis utbildning. Fördelen med den här sortens marknadsföring menar hon är att man 
kan rikta det mot en viss målgrupp och nå såväl nya som gamla kunder. Anledningen till att 
de inte gör detta nu är att de tycker att det är svårt administrativt och att det tar för mycket 
resurser från det vardagliga arbetet.   
 
De få gånger de aktivt bearbetar en potentiell kund är de gånger då de vet om att något företag 
som är i behov av en ny revisor. Vid dessa tillfällen kontaktar de kunden för att presentera sig 
och vad de kan erbjuda för tjänster. De företag som de för tillfället känner till att kan vara 
intresserade av att byta revisor är i företag som de redan har någon form av kontakt med och 
inga helt nya företag är tilltänkta för stunden. Respondenten säger att de framtidsplaner de har 
ligger till största del i att presentera sig och sin verksamhet för ytterliggare intressenter. Men 
de har inte planerat någon långsiktig marknadsföringsplan utan håller ögon och öppna för så 
kallade targets där det finns möjlighet att gå in och ta över rollen som revisor på grund av att 
t.ex. den nuvarande revisorn slutar eller ett ägarbyte sker.  
 
De är inte insatta i reglerna som finns inom marknadsföring inom revisionsbranschen och 
anser att traditionen inom revision och marknadsföring har gjort att revisorer i regel är mindre 
kunniga inom marknadsföring och många inom branschen vill hellre ”jobba än sälja”. Vidare 
anser de att revisorer därför ofta är dåliga på att marknadsföra sig och sin byrå och är därför 
naturligt ganska restriktiva i hur aggressiva de är i marknadsföring, de har själva valt att tona 
ner de annonser som de använde sig av när företaget var nytt då de tyckte att annonsen kunde 
uppfattas som skrytsam. Att hålla kunder utanför annonser och att inte nervärdera andra 
tycker respondenten är självklart men hon tycker att det lite förlegat att inte få framhäva den 
egna byrån som bäst då det förekommer inom alla andra branscher. Hon tror dock att många 
byråer är restriktiva till sin natur och att det är ytterst få som ens är nära att bryta mot några 
regler. Hon menar också att negativt rykte skulle kunna skada verksamheten om de t.ex. 
skulle få anmärkning från revisorsnämnden och annan negativ publicitet skulle kunna vara 
dåligt för företaget. 

Interaktiv marknadsföring 

När det gäller kundkontakt ligger tanken och ambitionen i att kontakt med större kunder ska 
ske ett par gånger per år även om det ibland sker per telefon och inte ansikte mot ansikte. Hur 
ofta som de har kontakt med kunden styrs dock också av kunden då en del vill ha mer kontakt 
med revisorn än andra. Vart de träffar kunderna beror mycket på vad kunderna har för lokaler, 
personligen föredrar hon att åka ut till kunden och träffa kunden på plats är en stor fördel då 
de får en bättre kontakt med kunden och de som jobbar där. Respondenten tror att genom att 
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göra detta så får kunden mer intrycket att de är villiga att komma ut till bolaget och engagera 
sig i deras verksamhet istället för att kunden alltid ska tvingas komma in till revisionsbolagets 
kontor. En del bolag saknar dock möjligheten att ta emot revisorn i sina lokaler och då sker 
mötet hos revisionsbyrån.   
 
För att skapa en känsla hos kunden om att de får ut någonting värdefullt av tjänsten försöker 
de hålla sig uppdaterad och hjälpa kunden genom att lämna förslag och att man har en 
framåtsträvan mot kunden och hjälper dem driva företaget framåt. De försöker hålla sig 
insatta i kundernas verksamhet och hur eventuella större förändring i lagar och regler skulle 
kunna påverka för kunden och hur detta kan bidra till ökad lönsamhet till kunden. Skulle en 
sådan förändring ske försöker de personligen kontakta kunden via telefon för att leverera 
budskapet. De rekommenderar dock inte kunderna att göra förändringar som kan leda till ett 
lägre resultat på grund av att det blir för dyrt för kunden att anpassa sig efter den nya 
justeringen. Mindre nyheter inom revisions- och redovisningsområdet förmedlas via en 
branschtidning som samtliga kunder får ta del av. 
 
De anser sig ha ett gott rykte inom branschen och anser att rekommendationer av 
redovisningskonsulter och andra intressenter är viktigt men de tror att de för närvarande är 
ganska lågt prioriterade i rekommendationer från redovisningskonsulter men de försöker 
påverka dess till att komma högre upp i rekommendationslistan. Detta görs genom att erbjuda 
en bra service tillbaka till redovisningsbyråerna så att de inte upplever att de bara ger kunder 
till revisionsbyrån utan att få något tillbaka. De strävar mot att bli den revisionsbyrå som 
redovisningskonsulter och andra intressenter rekommenderar.  
 
Det förekommer också att de tillsammans med en redovisningskonsult åker ut till kunder och 
samtidigt gör revision vilket gör det lättare för bägge parter att utföra sitt jobb. Genom att 
göra detta menar respondenten att de kan utföra arbetet effektivare och en närmare kontakt 
med redovisningskonsulten knyts då de kan hjälpas åt och effektivisera arbetet. 
 

5.3 Fall 3 - Företaget C 
Företaget grundades 2001 och bestod då av två revisorer som gick samman och bildade en 
gemensam byrå. En av revisorerna hade redan en egen byrå men inte ville sälja denna till 
något av de stora revisionsbolagen samtidigt som han ville minska på sin arbetsbörda och de 
gick därför tillsammans och bildade en gemensam byrå. Nu har företaget sex anställd och tre 
av dessa är kvalificerade revisorer. När byrån bildades så tog den andra revisorn med sig sina 
kunder från den byrå han jobbade på tidigare och således har de alltid haft god kundstock att 
jobba med och inte varit i stort behov av att skaffa nya kunder. Respondenten tror att flytten 
från en av de större revisionsbyråerna till en liten byrå endast upplevdes som positivt av 
kunderna då lokalt förankrade företag oftast är mer knuten till den enskilde revisorn och inte 
till byrån. När respondenten beslutat sig för att starta den nya byrån ville respondentens 
dåvarande arbetsgivare givetvis behålla kunderna inom företaget, men de enades om att han 
fick ta med sig sina kunder till den nya byrån om han inte försökte värva några andra kunder 
från den gamla byrån och att den dåvarande arbetsgivaren inte försökte bearbetade kunderna 
till att stanna kvar hos den gamla byrån. Respondenten menar att om kunderna är nöjda med 
den revisor och rådgivare de har följer de gärna med till en ny byrå och ingen av de kunder 
han hade då valde att byta revisor på grund av flytten.  
 
Revisionsbyrån har varierande storlek på kunderna, allt från enmansföretag till företag med 
250 anställda, den vanligaste typen av företag är dock företag med mellan 15 och 20 anställda 
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belägna i den egna orten. De har nästan ingen löpande bokföring utan deras huvudtjänster 
består till största del av revision, konsultation och bokslutsarbete.  

Intern marknadsföring 

Den interna kommunikationen ser respondenten inte som något problem då har de sex 
månader i förväg budgeterat och planerat för hur många timmar de anställda har arbete. 
Dessutom har de även en tidsrapport så att de vet hur mycket de olika anställda har att göra 
och hur lång tid de olika uppdragen egentligen tagit. De har även kvar statistik på hur lång tid 
de olika uppdragen tog under föregående år. Detta menar respondenten underlättar att planera 
för vem som ska de nya uppdragen och således kan de relativt enkelt rekommendera någon av 
de anställda som har lite att göra till de nya kunderna. Svårigheten han ser är de 
konsultationstimmar som krävs eftersom antalet av dessa kan variera från år till år och kund 
till kund. Eftersom de inte har begränsad form av extern marknadsföring så sker inte heller 
många förändringar i erbjudanden eller dylikt och därför ställs inte höga krav på den interna 
kommunikationen.   

Extern marknadsföring 

Respondenten menar att kunderna är väldigt lojala och under de fem år som de drivit det 
gemensamma bolaget kan han inte erinra att någon kund har valt att inte ha kvar honom som 
revisor. Anledningen till att kunderna, främst de ägarledda företagen, är så lojala som de är 
menar respondenten att beror på den personliga kontakten som uppstår när revisorn lär känna 
ägaren och även hjälper denna med skatteupplägg och andra ekonomiska aspekter. Vidare 
menar respondenten att då han är väl insatt i hur företaget fungerar kan han även hjälpa dem 
med rådgivning som ger en högre vinst och att sådana tjänster är lätt att ta betalt för då bägge 
vinner på det.  Den vanligaste anledningen till att någon byter revisor är, enligt respondenten, 
att företaget köps upp av ett annat bolag och det då på högre ort bestäms vem som ska vara 
revisor.  
 
De använder sig inte av någon direkt form av annonsering eller reklam och menar att det är 
för resurskrävande i förhållande till resultatet av en sådan kampanj och att en sådan kampanj 
aldrig har behövts då de redan från starten haft gott om kunder. Vidare menar de även att 
revisionsbranschen skiljer sig från många andra branscher och att ytterst få byter revisor bara 
för att de ser en annons i en tidning, detta tror respondenten till stor del beror på att branschen 
är väldigt personlig och företaget blir därför väldigt knutet till revisorn. De gånger som 
respondenten skulle kunna tänka sig att använda någon större kampanj vore om de skulle 
etablera sig på en ny ort eller om de skulle expandera och i större grad erbjuda 
redovisningstjänster.  
 
Den tillströmning av ny kunder som sker kommer vanligtvis via rekommendationer från de 
bokföringsbyråer som de samarbetar med. De tror att de är högt prioriterade som 
rekommendation hos bokföringsbyråerna men har inte aktivt försökt påverkat 
bokföringsbyråerna till att rekommenderat deras byrå. Utan respondenten menar att 
anledningen till att samarbetet fungerar bra är att när de blir rekommenderade av en 
bokföringsbyrå så försöker de ge kunder tillbaka genom att rekommendera samma byrå till 
kunder som behöver hjälp med löpande bokföring så att ett ömsesidigt utbyte av 
rekommendationer uppstår. En bidragande faktor till att de blir rekommenderade ofta är att de 
inte har någon direkt konkurrerande verksamhet till bokföringsbyrån och således utgör de 
inget hot mot denna vilket andra revisionsbyråer som även erbjuder bokföringstjänster gör. 
Den jämna tillströmning av kunder som sker löpande gör det även lättare att bemöta kunderna 
då en jämnare tillströmning är enklare att hantera rent resursmässigt. Utifrån denna 



 31 

förutsättning kan företaget växa långsamt vilket respondenten ser som positivt och inga 
onödiga risker tas. 
 
De har försökt att vara på företagsträffar och nyföretagarcentrum men även denna 
marknadsföringsaktivitet tycker de är tämligen ineffektivt och litar mer på rekommendationer. 
När det gäller nyföretagarcentrum har respondenten erfarenhet av detta från sin tidigare 
anställning på en större byrå men tycker att många av de idéer som förekom på dessa träffar 
var praktiskt ogenomförbara och att dessa företag inte skulle bli särskilt långlivade utan 
bidrag och således väljer de att inte engagera sig i nyföretagarverksamhet utan hellre fokusera 
på mer konkreta företag som de kunde bilda en vinstgivande relation med. De nystartade 
företag som får kontakt med kommer ytterst sällan från nyföretagarcentrum och respondenten 
verkade ha en ytterst tveksam inställning till hela nyföretagarcentrums verksamhet. Även 
rekommendationer från banker förekommer då någon som vill starta bolag kontaktat banken 
och då blivit rekommenderad att vända sig till revisionsbyrån för hjälp. Att de blivit 
rekommendera av banker tror respondenten beror på att de samarbeten de haft tidigare har 
fungerat bra. Totalt sett tror respondenten att hälften av alla mindre kunder kommer antingen 
från banker och bokföringsbyråer medan de större kunderna oftast kommer från personliga 
rekommendationer.  
 
Det förekommer även att de blivit rekommenderade av kunder eller andra personliga 
kontakter. En huvudanledning till att bli rekommenderad menar respondenten vara att man i 
grund och botten ska göra ett bra jobb och nöjda kunder i sin tur genererar nya kunder och ett 
väl utfört arbete fungerar som ersättning till reklam. Respondentens största nuvarande kund 
kommer just via en rekommendation och han agerar då ren skattekonsult åt ett stort företag 
som har en annan revisor. 
 
Andra byråer har även använt sig av telemarketingkampanjer men även detta upplever 
respondenten som tämligen ineffektivt och onödigt resurskrävande. Under en tid utsattes hans 
kunder för en sådan kampanj så vitt han kommer ihåg valde ingen av hans kunder att byta 
byrå på grund av detta. Således är han tveksam till att använda sig av sådan form av 
marknadsföringsaktiviteter.  
 
Det finns även kunder som är extremt priskänsliga som vandrar runt mellan olika byråer men 
dessa kunder vill man, enligt respondenten, egentligen inte ha då det är svårt att utveckla en 
fungerande relation med dessa. 
 
Aktiv bearbetning av kunder använder de sig inte av men anser att eftersom det är en fri 
marknad så är det fritt fram att använda sig av detta och de regler som finns inom 
marknadsföringen inte bekymrar honom då de ändå inte använder sig av reklam eller 
annonsering men att den minskning av regler som kommit helt okej och han ser inga problem 
i detta. Han tror inte att extern marknadsföring ger ett jättestort resultat när det gäller att 
skaffa kunder men att det ger en positiv bild till de anställda och de som skall anställas. 
 
Eftersom han är tveksam till markandsföringens effektivitet, framförallt i mindre städer, så 
tror han inte att de skulle göra någon marknadsföringsaktivitet annorlunda om de vore en 
större byrå. Detta menar han till viss del beror på att det inte är ett massivt nyföretagande och 
därför tillkommer inte många nya kunder som resultat av marknadsföring. Respondenten 
menar att det vanligaste sättet för en byrå inom revisionsbranschen att växa inte handlar om 
marknadsföring utan snarare att köpa upp mindre byråer och därigenom öka såväl företagets 
storlek som dess kundkrets. Han anser dock att i större orter kan marknadsföring vara ett 
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effektivt sätt att synas, men för att detta ska vara intressant måste det finnas en tillräckligt stor 
potentiell kundkrets vilket inte finns på den lokala orten för tillfället. 

Interaktiv marknadsföring 

När han utför revision ser han ofta att det finns möjlighet till att sälja ytterliggare 
konsultationstjänster då små och medelstora företag sällan kan alla detaljer, framförallt inom 
skatteområdet, för att få en så lönsam revisionsberättelse som möjligt. Här menar han att om 
han presenterar en alternativ lösning som gör att företaget tjänar på ändring, utöver 
konsultationskostnaden, oftast är enkel att sälja då nettoresultatet av konsultationen 
fortfarande blir positivt.  
 
Första gången de träffar kunder sker detta vanligtvis hos revisionsbyrån då de anser det vara 
bekvämast så och de brukar granska tidigare års årsredovisningar för att lättare kunna sätta sig 
in i bolagets verksamhet. De vill gärna träffa någon från det nya företaget som presenterar sitt 
företag innan de bestämmer om de vill ha det företaget som kund eller inte.  
 
Under det löpande året brukar de vara ut till kunderna på besök för att se hur verksamheten 
går och vad de sysslar med så att de får en bättre förståelse för företaget. Respondenten menar 
att när de väl ska utföra revisionen brukar de vara ute hos kunderna om det blir för besvärligt 
att ta med allt material till byrån. Vanligtvis är de ute hos alla större kunder när de utför 
revisionen medan mindre kunder ofta lämnar in underlaget och revisionen utförs när det finns 
tid till detta. Han tror även att det upplevs positivt att han är på plats och har ännu inte blivit 
negativt mottagen och respondenten anser även att det underlättar revisionsarbetet om han kan 
fråga direkt om det uppstår några problem.  
 
Hur ofta de har kontakt med kunderna varierar från kund till kund mycket beroende 
kundernas preferenser och hur de bokför sin verksamhet. Har kunden en redovisningsbyrå 
som sköter bokföringen så brukar de ha liten kontakt med företaget medan större kunder med 
egen bokföring har kontakt med revisionsbyrån oftare. De skickar även ut tidningen 
”Revisorn informerar” som FAR utger till de kunder som önskar detta. Denna tidning 
innehåller de nya regler som tillkommit. De anser att denna tidning är bra och därför behövs 
inga egna nyhetsbrev skrivas.  
  
De kontaktar även de enskilda kunderna som berörs av nya regler som kan påverka deras 
verksamhet. Detta anser respondenten vara bra marknadsföring för dem då det visar att de är 
engagerade och insatta i företag och bryr sig om hur det går för dem.  

Framtiden 

Han ser positivt på framtiden och eftersom det ständigt sker förändringar inom branschen så 
behöver de anpassa sig efter de förändringar som sker men han tror inte att detta kommer vara 
något problem för dem men man måste vara redo att anpassa sig efter nya regler och politiska 
beslut. Byrån funderar även på att köpa upp en redovisningsbyrå för att kunna erbjuda dessa 
tjänster då det är vanligt förekommande att de för förfrågningar angående löpande bokföring. 
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5.4 Empirisammanfattning 

Intern marknadsföring 

Likheter 

Två av revisionsföretagen har ingen explicit uttalad intern marknadsföringsstrategi utan 
förlitade sig helt på de informella mötena medan det tredje företaget förlitade sig till stor del 
på de planeringsmöten som sker två gånger per år, utöver dessa möten så förlitar sig även det 
tredje företaget sig på informella träffar. Alla är överens om att frågan blir lite mer viktig när 
även konsulttjänster räknas med då dessa är mindre förutsägbara och kräver mer 
kommunikation inom företaget. Inom dessa företag så har de ingen formell specialisering utan 
enbart erfarenhetsbaserad. Detta innebär att den specialisering som finns inom företagen ej 
kommer från utbildning eller formella kunskaper utan från erfarenheter av branscher eller 
företag. De gånger som specialisering fordras så sker förmedlingen muntligt eller i samband 
med annan träff. 

Olikheter 

Det första företaget är medvetet om de begränsningar som det nuvarande systemet medför och 
har för avsikt att förändra. Företag nummer två såg inte bristen på intern 
marknadsföringsstrategi som något problem då de var två som jobbade i företaget och de båda 
hade bra insikt i den andres arbete. Det tredje företaget såg inget som helst problem med 
nuvarande policy och därmed anser inte att den behöver arbetas om. 

Extern marknadsföring 

Likheter 

De tre företagen är förhållandevis överens om vad som är viktigt i den externa 
marknadsföringen. Till exempel så är de alla överens om att det är viktigt att vara med i 
telefonkatalogen och på Internet och att aggressiv extern marknadsföring skadar företaget mer 
än det gör nytta. Men även att kunder är lojala och att företagen har relativt sett liten 
kundomsättning utan att kunderna oftast stannar.  
 
Telefonkatalogen och hemsida på Internet är något som alla tre påpekade var en ganska viktig 
del i deras marknadsföring och att förhållandevis många kunder tillkommer jämfört med hur 
stora utgifter det genererar. En av företagen påpekade att de såg det som ”ett måste” att finnas 
på Internet. En stor del av de marknadsföringsåtgärder som dessa företag ägnar sig åt syftar 
till att kunden ska känna igen företagsnamnet och då ses både Internet och telefonkatalogen 
som bra verktyg. Aggressiv marknadsföring var något som inte var så populärt bland 
respondenterna, de ansåg att det skulle skada branschen och företaget mer än den eventuella 
nytta som skulle komma av det. Det tredje företaget som intervjuades nämnde att en 
konkurrent hade använt sig av en telemarketing kampanj men dock kunde respondenten inte 
erinra sig att några kunder lämnade företaget i och med den kampanjen denne ansåg att 
kampanjen verkade tämligen ineffektiv. Kundlojaliteten ser de som en stor tillgång, såväl som 
ett problem, då det är förhållandevis ovanligt att kunder byter revisor. Respondenterna 
påpekar att den gång då de aktivt bearbetar potentiella kunder så är det i samband med att en 
revisor ska sluta av olika anledningar. Dock är de alla överrens om att den största delen nya 
kunder kommer från det nätverk som de byggt upp med banker, redovisningsbyråer och andra 
kunder.  
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Olikheter 

Olikheterna i den externa marknadsföringen var främst inte att de använde sig av olika sätt 
eller vilka olika sätt de har använt för att marknadsföra sig utan vilka som de ansåg var 
lönsamma. Det första företaget ansåg att nyföretagarcenter var en väldigt givande 
marknadsföringsaktivitet medan det tredje företaget ansåg det som slöseri med resurser att 
delta i sådana aktiviteter. Företag nummer två ansåg sig inte ha tillräckligt med resurser för att 
kunna delta i sådan verksamhet. Företag ett har viss form av sponsring, till exempel i form av 
idrottsklubbsponsring, i syfte att potentiella kunder ska känna igen namnet på företaget. 
Företag nummer två såg för tillfället inget passande arrangemang att sponsra men var dock 
öppen för sådana marknadsförings aktiviteter. Företag nummer tre var inte intresserade av 
sådan marknadsföring.  
 
Attityderna mot marknadsföring var det som skilde mest mellan de olika respondenterna, vart 
gränsen för vilken form av marknadsföring företaget skulle bedriva. Respondent nummer ett 
hade en ganska neutral syn på marknadsföring, de hade lite olika sätt som de för tillfället 
använde sig av, bland annat olika former av sponsring, viss form av annonsering i lokala 
tidningar, nyföretagarträffar. Alla dessa var de positivt inställda till att använda sig av då de 
upplevde att dessa gav det resultat som förväntades, namnigenkänning. Dock var de inte 
intresserade av att verka för något form av nationellt marknadsföringsmaterial eller att gå med 
i en nationell organisation då de anser att det skulle innebära viss förvirring för kunderna vid 
ett möjligt namnbyte och det lokala perspektivet troligen skulle gå förlorat. De drar gränsen 
vid att dels byta bort den lokala anknytningen och att föra en så kallad argessiv 
marknadsföring.  
 
Den andra respondenten använde inte lika många former av marknadsföring utan förlitade sig 
väldigt mycket på den personliga kontakten. Dock berodde detta mycket på att det var 
förhållandevis litet företag om de hade varit större så skulle de, enligt dem själva, gjort saker 
lite annorlunda. De hade till exempel engagerat sig mer i företagsträffar, kunnat anordna 
seminarier och informationsträffar eller ge gratis utbildningar till kunder eftersom denna typ 
av marknadsföring både kan riktas mot nya och gamla kunder. Dock är denna form för 
krävande för att den nuvarande storleken på företaget ska kunna mäkta med. De är dock 
väldigt positivt inställda till marknadsföring och anser att vissa av reglerna i kring 
marknadsföring är något förlegade. Detta företag drar gränsen för vad som är accepterad 
marknadsföring främst vid vad företaget klarar av resursmässigt och även vid agressiv 
marknadsföring. 
 
Den tredje respondenten ansåg att de flesta marknadsföringsmetoder var tämligen ineffektiva 
och gav inte tillräckligt mycket kunder för att vara värt att lägga ner tid och resurser på. De 
exempel respondenten nämnde var bland annat företagarcentrum, annonser eller 
telemarketingkampanjer. Företaget litade till stor del på rekommendationer från andra kunder 
eller från banker eller andra intressenter. Dessa drar gränser för vad som är accepterad 
marknadsföring och inte vid effektivitet, vad som är effektiv marknadsföring eller inte. 

Interaktiv marknadsföring 

Likheter 

Alla tre respondenter poängterade att det viktigaste sättet som de fick nya kunder på var 
genom rekommendationer från nuvarande kunder och av andra intressenter. Att bearbeta 
dessa intressenter var en strategi som alla såg som viktig och användbart. Detta kunde till 
exempel innebära att initiera olika företagsträffar. Det andra företaget poängterade även att 
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det var viktigt att den som rekommenderade företaget även skulle känna att de fick något 
tillbaka, ett givande och ett tagande. Den första respondenten poängterade att kontakten i 
bland kan bli så nära mellan en revisor och till exempel en redovisningsbyrå att revisorn är 
helt beroende på redovisningsbyrån för att få behålla klienten. 
 
Något mer som alla respondenter poängterade var vikten av att kunna träffa kunden på dennes 
företag för att få en bättre förståelse för det specifika företaget och endast om detta inte är 
möjligt så använder de sig av revisionsbolagets lokaler, även om första träffen i vissa fall 
skedde på revisionsbyrån. Skälet för detta är inte bara att revisionsbyrån ska kunna göra en 
mer korrekt bedömning utan även att kunden ska kunna se och uppleva vad det är som kostar 
dem pengar.  

Olikheter 

Olikheterna mellan respondenterna inom området interaktiv marknadsföring var inte lika stora 
som på de tidigare områdena men dock finns det några. Men det finns en skillnad i hur de 
olika respondenterna ser på syftet till att syssla med interaktiv marknadsföring. Den första 
respondenten ger uttryck för att skälet till att träffa kunden handlar om att göra ett bättre 
arbete, få en större förståelse för kunden och skapa större förståelse hos kunden. Dessutom 
säger respondenten att det ”blir lättare att debitera ett visst antal timmar” för det arbete som 
utförs för en specifik kund.  Det andra företaget och den andra respondenten gav uttryck för 
att syftet med interaktiv marknadsföring var att kunna lämna förslag och hjälpa kunden att 
utveckla företaget. Det tredje företaget ansåg att ett av syftena var at kunna sälja fler tjänster 
och betonade detta mer än de andra respondenterna gjorde, främst på skattesidan då hans 
expertis främst fanns inom detta område. 
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6. Analys 

Tjänstemarknadsföring 
Grunden till en effektiv tjänstemarknadsföring ligger i de speciella karaktärsdrag i form av 
opåtaglighet, samtida konsumtion och produktion, heterogenitet och omöjlighet till att lagra 
en tjänst känns igen i respondenternas svar som överensstämmer med Zeithaml et. al. (1985, 
s.33-34) Det viktigaste för respondenterna är att leverera en tjänst som lever upp till kundens 
förväntningar vilket även det stämmer överens med Grönroos (1998, s. 327). Genom att 
erbjuda fullt konfigurerbara tjänster försöker respondenterna uppnå en god upplevd 
tjänstekvalitet. Denna approach stämmer överens med Zeithaml et al.s(2006, s.117) fem 
tjänstekvalitets dimensioner. Genom att dessutom utföra revisionen hos kunderna förstärks 
intrycket av dimensionerna ytterliggare och kan därigenom ge en uppfattning om att den 
tillhandahållna tjänsten håller en god kvalité.  
 

Extern marknadsföring 
De tillfrågade respondenter menar att det viktigaste för dem inom markandsföringen är att 
behålla de befintliga kunderna och se till att dessa är nöjda med den tjänst som de erhåller från 
revisionsbolagen. Detta resonemang stämmer väl överens med Grönroos teorier om att det 
slutgiltiga målet med marknadsföring är att skapa en långvarig värdeladdad relation med 
kunden. Samtliga respondenter hävdar att det är få kunder som byter revisionsbyrå och därför 
växer behovet att vårda de befintliga kunderna då de utgör kärnan av verksamheten medan 
rekrytering av nya kunder har lägre prioritering då dessa inte utgör lika stor del av den totala 
kundkretsen. En av respondenternas revisionsbyrå bedrev en aktiv extern marknadsföring 
bestående främst av reklam i tidningar, gula sidorna, hemsida på Internet och sponsring av 
lokala events och föreningar. Målet med deras externa marknadsföring är i första hand att 
synas och skapa en igenkännedom vilket stämmer överens med Lovelocks(2000, s.300) 
teorier om reklam för tjänsteföretag. Samtliga respondenter anser att det är svårt att skapa en 
tilltalande extern markandsföring för att locka nya kunder. En av respondenterna menar att 
nyttan av extern marknadsföring inte väger upp kostnaderna för den. Denna problematik kan 
kopplas samman med såväl Mittals(1999) som Blooms(1984) problematik inom 
marknadsföring av tjänster. Den reklam som används handlar i största mån om att öka 
igenkännedomen för revisionsbyrån snarare än att marknadsföra någon specifik tjänst vilket 
kan härledas till Mittals(1999, s.101-102) teori om att göra en tjänst mer påtaglig genom att 
associera en tjänst med ett varumärke. Även problemen som Bloom(1984, s. 107-110) 
presenterar om att avsätta tid till marknadsföring och att omvandla ”görare till säljare” 
återkommer hos de tillfrågade revisionsbyråerna.  
 
En bakomliggande orsak till svårigheten med att utforma en väl fungerande 
marknadsföringskampanj kan enligt Lovelock (2000, s. 295) vara brist på ett tydligt mål. 
Kotler(2004, s. 325) och Lovelock (2000, s.294) föreslår att företag kan använda sig av de 
fem W:na för att kunna råda bot på problemet. I vår studie finner vi bitvis bristfälliga mål med 
marknadsföringen som ofta går ut på ”att synas”. Genom en tydligare formulerad målsättning 
och bättre användning av de fem W:na tror vi att marknadsföringskampanjerna kan 
effektiviseras ytterliggare. Denna målsättning kan sedan användas inom såväl extern som 
interaktiv marknadsföring och därigenom skapa en god grund för riktlinjer om vad man ska 
sträva efter i marknadsföringssyfte. 
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Av den marknadskommunikationsmix för tjänsteföretag som framställs av Lovelock(2000, 
s.295ff) kan vi konstatera att endast en liten andel används av respondenterna. De tillfrågade 
respondenterna använder sig som sagt i främsta hand av personlig kommunikation och 
reklam. Användandet av reklam varierar dock med företagets inställning till hur effektivt 
denna marknadsföringsaktivitet är. En av de tillfrågade respondenterna ställer sig tveksam till 
reklam och menar att kostnaden överstiger nyttan medan en annan respondent menar att deras 
reklam fungerar väl. En orsak till meningsskiljaktigheterna kan vara olika tillgång till 
resurser, marknadsföringsexpertis och inflytande på marknaden vilket enligt Carson(1990, s. 
45-48) är en förklaring till hur småföretag utövar markandsföring. Begränsade resurser kan 
även vara en bidragande anledningen till att andra aktiviteter inte används då de små 
revisionsbolagen inte har möjlighet att sponsra och deltaga i t.ex. events och 
nyföretagarverksamhet i den utsträckning som de skulle önska om de hade tillgång till mer 
resurser. Utifrån detta anser vi att Lovelocks(2000, s.295ff) marknadskommunkationsmix kan 
ses som tämligen irrelevant för små revisionsbyråer då en väldigt begränsad mängd av mixen 
används och kan användas. En anledning till att företagen har en restriktiv inställning till 
extern marknadsföring kan finnas i den traditionellt sett reglerade marknadsföringslagstiftning 
som förekommit och, i viss mån, fortfarande förekommer. 
  
Den vanligaste anledningen om varför nya kunder kommer till de tillfrågade 
revisionsbyråerna är uteslutande från rekommendationer. Dessa rekommendationer kommer 
från diverse olika intressenter som t.ex. banker, bokföringsbyråer och existerande kunder. En 
del av revisionsföretagens markandsföring som aktivt utövas är vanligtvis riktade mot andra 
intressenter än kunder. Lovelocks(2000, s. 296-297) teori om personlig kommunikation kan 
sammankopplas med denna del av revisionsbyråernas marknadsföring då deras 
marknadsföring inte är riktad direkt mot kunder. Även ryktesspridning är viktigt för 
revisionsbyråerna då rekommendationer från nuvarande kunder och andra intressenter är en 
viktig andel av revisionsbyråernas nytillkomna kunder. Vi ser att ett samarbete mellan 
revisionsbyråer och intressenter förekommer vilket gör aktivt nätverkande till en hörnsten 
inom marknadsföring för revisionsbyråer då detta tillsammans med ryktesspridning är de två 
största källorna till nya kunder. Nätverkandet bygger dels på att intressenter rekommenderar 
revisionsbyrån och vice versa samt att bistå med utbyte av kunskap, men även att nuvarande 
kunder rekommenderar byrån. Detta agerande bekräftar Lovelocks(2000, s. 296-297) teorier 
om ryktesspridningens betydelse inom huruvida kunders rekommendationer och hänvisningar 
påverkar andra kunder till att använda sig av den specifika tjänsten eller företaget och att ett 
gott rykte kan rekrytera nya kunder då dessa litar på sina vänners rekommendationer över 
försäljares. Vi anser dock att Lovelocks(2000, s. 296-297) teori om ryktesspridning inte i 
tillräcklig grad innefattar ett så aktivt nätverkande som respondenternas byråer använder sig 
av. Inte heller tas hänsyn till den betydelse som den tredje parten i form av intressenter utgör 
för små revisionsbyråer. Dock bekräftar vår studie Georges och Barr et al.s teorier om att 
bland det viktigaste vid val av revisor är rekommendationer och även att revisionsföretagen är 
väl medvetna om detta. Utifrån respondenternas svar finner vi att de aktivt försöker påverka 
intressenter till att rekommendera den egna byrån till potentiella kunder och således kan ett 
samband ses med O’Donnells(2004, s. 207-209) teorier om ett proaktivt nätverkande då 
revisionsbyråerna agerar i förebyggande syfte. Även O’Donnells(2004, s. 207-209) teorier om 
att styrkan i ett nätverk är beroende av engagemang. nerlagd tid, och ömsesidiga utbyten 
eftersom respondenterna menar att de själva rekommenderar de intressenter som de tidigare 
har rekommenderat revisionsbyrån. Ett sådant engagemang leder således till att styrkan i 
nätverket ökar vilket gynnar bägge parter. Slutligen anser vi att inte heller 
tjänstemarknadsföringstriangeln tar hänsyn till nätverkandets betydelse och att denna därför 
inte är komplett för små revisionsbyråer. 
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Intern marknadsföring 
Något som återkommer i samtliga fall av undersökta revisionsbyråer är bristfälligt 
återkommande organiserad intern marknadsföring. Endast en av de tillfrågade 
revisionsbyråerna hade organiserade möten och dessa skedde två gånger per år. Den interna 
marknadsföringen ligger enligt Zeithaml et al.(2006, s. 490) till grund för att bemöta kundens 
förväntningar på tjänstens kvalitet. Detta borde innebära att revisionsbyråerna har svårt att 
leverera en tjänst som kunden är nöjd med, men eftersom extern marknadsföring används 
sparsamt minskar behovet av en väl organiserad intern marknadsföring eftersom ett av 
huvudsyftena med intern marknadsföring är att informera de anställda om vad som utlovas i 
den externa marknadsföringen och vad kunderna kan tänkas förvänta sig. Även om betydelsen 
av revisionsbyråernas interna marknadsföring inte stämmer överens med Zeithaml et 
al.s(2006, s. 490) teorier stämmer det väl överens med Greene et al.s(1994, s. 8) teorier om att 
de anställda endast kan utföra en väl utförd tjänst om deras behov av information har blivit 
bemött. Den höga kundlojaliteten visar att de anställda i regel utfört en bra tjänst och därför 
kan den interna marknadsföringen, utifrån Greene et al.s(1994, s.8) teorier, anses vara 
tillräcklig vilket även revisionsbyråernas respondenter anser då de tycker sig inneha tillräcklig 
information inom det egna företagets uppdrag och kompetens. Behovet av intern 
kommunikation anser dock respondenterna öka i takt med kunden efterfrågar tilläggstjänster. 
Utifrån detta resonemang anser vi att mycket av den interna marknadsföringen för små 
revisionsbyråer kan skötas informellt så länge de anställda har tillräckligt god information för 
att kunna bemöta kundernas förväntningar och att behovet av intern marknadsföring ökar i 
takt med uppdragens komplexitet.  

Interaktiv marknadsföring 
Eftersom revision är en kvalificerad tjänst så föreligger en problematik för kunderna att 
utvärdera tjänsten. I interaktionen mellan kund och revisor uppstår möjligheten till interaktiv 
marknadsföring. Enligt Grönroos(1998, s.323) är det under det här momentet som kundens 
uppfattning av tjänstens kvalitet och kallas av Gummesson(1991, s. 67) för sanningens 
ögonblick. Revisionsbyråerna ger intrycket av att vara medvetna om betydelsen att interagera 
med kunderna och samtliga av de tillfrågade revisionsbyråerna har som målsättning att träffa 
alla nya kunder och att minst årligen träffa de existerande kunderna. De bekräftar även 
Gummesson(1991, s.67) teori om sanningens ögonblick då revisionsbyråerna anser att det är i 
interaktionen med kunden som de dels utför en stor del av tjänsten och även har möjlighet att 
ytterliggare påverka kunden om den har ett behov av ytterliggare tjänster. Anledningen till att 
revisionsbyråerna vill ha personlig kontakt med kunderna är att de ska kunna lämna ett 
personligt intryck så att kunderna känner att de kan lita på revisorn och att denne gör ett bra 
jobb. Ett överensstämmande med Gummessons(1991, s.68) teori om sanningens ögonblick i 
marknadsföringssyfte då det är i dessa tillfällen som kunderna kan påverkas både kort och 
lång sikt. Eftersom det slutgiltiga målet både enligt teorin och revisionsbyråerna är att skapa 
en långvarig värdeladdad relation har sanningens ögonblick stor betydelse och revisorn agerar 
”deltids-marknadsförare” eftersom det är revisorn som har direkt kontakt med kunden och 
därför påverkar kunden i störst utsträckning. Genom att hålla sig uppdaterad om kunden och 
dennes bransch och därigenom kunna ge goda råd och konsultation försöker revisionsbyråerna 
skapa en känsla av kunden får ett mervärde i interaktionen vilket bekräftar de grundläggande 
teorierna om tjänstekvalitet. För att ytterliggare förstärka denna känsla brukar en av de 
tillfrågade respondenterna åka ut till kunderna även när det inte är dags för revision för att 
skapa större förståelse för det enskilda företaget och dess situation.  Sammanfattningsvis ser 
vi att revisionsbyråerna utövar sin interaktion med kunder i enlighet med de rådande teorierna 
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inom interaktiv marknadsföring och att de även bekräftar Gummessons(1991, ss. 68,73-74) 
teorier om att interaktiv marknadsföringen ett viktigt komplement till den övriga 
marknadsföringen. 
 
En icke traditionell form av interaktiv marknadsföring är den som riktar sig mot en tredje part 
i form av intressenter. En av respondenternas revisionsbyrå brukar träffa de lokala bankernas 
affärsgrupper då dessa ofta rekommenderar revisionsbyrån till bankkunder som vill starta 
företag. Även interaktion med andra intressenter förekommer hos de andra byråerna. Då 
denna form av interaktiv marknadsföring inte är direkt riktad mot kunder anser vi den vara en 
del i aktivt nätverkande. Målet med mötena är dock att slutligen generera kunder och därför 
anser vi att revisionsbyråns representanter agerar ”deltids-marknadsförare” när de interagerar 
med intressenterna. Genom att träffa intressenterna försöker revisionsbyråerna skapa en 
medvetenhet hos dessa om deras byrå och kompetens Denna form av nätverksaktivtet 
associeras med O’Donnells(2004, 207-209) teorier om att styrkan på nätverksbanden varierar 
och kan stärkas vilket är ett av målen med aktiviteterna och att revisionsbyråerna extensivt 
använder sig av nätverkande.  
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7. Diskussion 
Vi tror att revisionsbyråernas skepticism gentemot den reklam och annan traditionell 
marknadsföring har en grund i trögrörligheten på marknaden. Revisionsbyråerna verkar ha 
insett detta och försöker därför värva företag då de är under uppstartat. Detta anser vi vara en 
korrekt strategi utifrån den information som vi fått fram under vår studie eftersom det är 
ovanligt att företag byter revisor under årens gång. Dock kan det vara svårt att rikta in 
marknadsföringen till de nyföretagare man vill nå eftersom detta är ett heterogent segment 
och variationen på nyföretagare är stor. Denna variation på hur nyföretagare ser ut anser vi 
vara ett problem när revisionsbyråerna ska utforma marknadsföringskampanjer. Något som 
dock många nyföretagare har gemensamt är dock att många använder sig av bokföringsbyråer 
för hjälp med bokförningen och banker för finansiering. Således blir marknadsföring mot 
dessa intressenter indirekt marknadsföring mot de potentiella kunderna. 
 
I vår studie finner vi att såväl den externa marknadskommunikationsmixen som 
tjänstemarknadsföringstriangeln inte kan anses som kompletta teorier för små revisionsbyråer. 
Då det studerade segmentet karaktäriseras av begränsade resurser inom såväl 
marknadsföringsexpertis som ekonomiska medel anser vi att en del av teoriernas 
begränsningar kan hörsammas utifrån detta. Vi tolkar det som att den specifika 
markandssituation som revisionsbyråerna befinner sig i gör att Lovelocks(2000, s. 295ff) 
teorier inte har önskad effekt. Vi anser att han inte till fullo, för det studerade segmentet, 
belyser betydelsen av nätverkande som är det viktigaste markandsföringssättet att rekrytera 
nya kunder. Det faktum att marknaden är trögrörlig och att det råder hög kundnöjdhet hos 
samtliga respondenter och inom branschen som helhet gör att extern marknadsföring mot 
potentiella kunder tappar i genomslagskraft och den viktigaste prioriteringen blir istället att 
behålla de nuvarande kunderna och att vårda relationen med dessa. Utifrån detta antagande 
menar vi att den största möjligheten till att värva nya kunder är när de blivande kunderna 
nyligen startat företag eller av annan anledning inser att de är i behov av en revisor. Eftersom 
det för utomstående kan vara svårt att utvärdera olika revisionsbyråer och hur väl deras 
tjänster genomförts menar vi att många nystartade företag väljer att förlita sig på 
rekommendationer från andra intressenter vid val av revisionsbyrå. Vår studie stärker detta 
påstående ytterliggare då de flesta nytillkomna kunder hos samtliga tillfrågade 
revisionsbyråerna kommer utifrån rekommendationer. Vi anser således att nyckeln till att 
värva nya kunder ligger i ett aktivt nätverkande med intressenter som exempelvis banker och 
bokföringsbyråer. Genom att aktivt samarbeta och interagera med intressenter ökar 
möjligheten till rekommendationer och ett ömsesidigt utbyte av rekommendationer mellan 
revisionsbyrå och intressenter förekommer. Via ett gemensamt utbyte av rekommendationer 
bildas små nätverk mellan revisionsbyrån och intressenterna. Desto fler och starkare nätverk 
en revisionsbyrå har desto större blir möjligheten till rekommendering. Genom att proaktivt 
arbeta med ett aktivt nätverkande ökar således chansen till att nya kunder blir 
rekommenderade och slutligen väljer den enskilda byrån. Utifrån detta tycker vi därför att 
tjänstemarknadsföringstriangeln som modell för den rådande situationen skall kompletteras 
med intressenter som en nytillkommen utomstående del.  
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Figur 4. Utökad tjänstemarknadsföringstriangel 

 
Den betydelse som intressenter har inom såväl interaktiv som extern marknadsföring gör att vi 
anser att den specifika situation som en liten revisionsbyrå befinner sig i inte kan beskrivas till 
fullo i den ursprungliga tjänstemarknadsföringstriangeln. Eftersom den nämnda modellen 
ursprungligen saknar en av hörnstenarna inom marknadsföring för små revisionsbolag, 
nämligen intressenter. Anledningen till denna åsikt är att vår studie visar att det är intressenter 
som är den största källan till nya kunder och även att det är mot dessa som en stor del av 
marknadsföringsaktiviteterna riktas. Genom att addera intressenter i modellen vill vi visa 
nätverkandets dimensioner och betydelse då en stor del av revisionsbyråernas marknadsföring 
är riktad mot dessa. Det är även utifrån rekommendationer av intressenter som de flesta nya 
kunder tillkommit. Den aktivitet som förekommer mellan företaget och intressenter samt 
mellan anställda och intressenter väljer vi att kalla för aktivt nätverkande. Det aktiva 
nätverkandet kan utföras både avsiktligt genom marknadsföring mot intressenter men även 
oavsiktligt i form andra aktiviteter där olika samarbeten förekommer vilket resulterar i att 
bandet mellan företaget, och/eller de anställda, och intressenten förstärks. Genom att stärka 
dessa band anser vi att intressenten i större utsträckning rekommenderar revisionsbyrån. 
Rekommendationer är således den aktivitet som sker mellan intressenter och kunder som 
företaget inte direkt kan influera. Denna aktivitet anser vi dock vara den allra viktigaste när 
det gäller värvning av nya kunder för revisionsbyråer och för att den ska fungera väl krävs det 
att revisionsbyrån stärker nätverkandets band med intressenterna. 
 
Målet med utvecklingen av tjänstemarknadsföringstriangeln är i första hand att visa hur vi 
uppfattar och tolkar den specifika situation som de undersökta företagen befinner sig . Den 
presenterade modellen förtjänar självfallet kritik då vi är medvetna om att den är baserad på 
en relativt liten studie och ytterliggare studier behövs för att kunna stärka eller förkasta 
utvecklingen av modellen. Vi anser dock att den nya modellen tydligt visar intressenters och 
nätverkandets betydelse för små revisionsbyråer. Genom att belysa vikten av att intressenter 
får man även en bättre förståelse till varför extern marknadsföring används i begränsad 
utsträckning. Den traditionella externa marknadsföringen är som sagt tämligen ineffektiv och 
rekommendationer desto viktigare. Små revisionsbyråer kan således rikta mer av sin 
marknadsföring mot intressenter istället för direkt mot potentiella kunder. Genom 
intressenternas rekommendationer om vilken revisionsbyrå som ska användas. Ett exempel på 



 42 

detta är då någon startar ett nytt företag och går till banken för att diskutera lån som krävs för 
att finansiera verksamheten. Genom att banken under diskussionen rekommenderar en 
revisionsbyrå finns det en stor sannolikhet att den nyblivande företagaren väljer att lita på 
bankens rekommendationer över t.ex. reklam i tidningar. Dock kan reklam göra att 
företagaren känner igen namnet och därigenom känner sig tryggare vid rekommendationen än 
om banken rekommenderar en för honom helt okänd revisionsbyrå. Detta är också en av 
målsättningen med den reklam som revisionsbyråerna använder sig av.  
 
När det gäller den interna marknadsföringen anser vi att behovet av denna aktivitet varierar 
med storleken och komplexiteten på organisationen. En byrå med tre-fyra anställda har ofta 
god koll på varandras uppdrag och kompetens. I dessa fall är ofta samtliga anställda väl 
informerade och insatta i eventuella marknadsföringsaktiviteter. I takt med att storleken och 
komplexiteten på organisationen växer så ökar behovet av en mer organiserad intern 
marknadsföring. Större organisationer ofta har någon anställd som enskilt ska ansvara för 
marknadsföringsaktiviteterna och ju mindre involverade de övriga anställda är desto större 
blir behovet av intern marknadsföring. Utifrån vår studie anser vi att det inte framgår några 
konkreta problem med avsaknaden av organiserad intern marknadsföring. Således anser vi att 
den informella interna kontakt som sker inom revisionsbyråerna är fullt tillräcklig för att en 
hög nivå på tjänstekvaliteten ska kunna hållas och uppnås. 
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8. Slutsats 
Utifrån vår studie och syfte kan vi konstatera att extern marknadsföring används begränsat 
inom små revisionsbyråer. En vanlig ursäkt till dess begränsade användning är brist på 
resurser och att dess genomslagskraft är begränsad på grund av trögrörligheten på marknaden. 
Eftersom det råder hög kundnöjdhet och lojalitet hos samtliga tillfrågade byråer och även 
inom branschen som helhet anser vi att målet med marknadsföringen i första hand ska vara att 
locka kunder som nyligen startat företag snarare än att försöka värva kunder från andra 
revisionsbyråer. Ofta blir det kostnadsineffektivt att värva kunder från andra byråer och det 
krävs stora resurser per värvad kund. Således är det väsentligt mycket dyrare att värva nya 
kunder än att behålla existerande. Utifrån detta kan vi konstatera att det viktigaste inom 
marknadsföringen för små revisionsbyråerna är att behålla de existerande kunderna och 
genom att vårda relationen. Genom att ta väl hand om sina nuvarande kunder anser vi även att 
möjligheten att bli rekommenderad av dessa till nya kunder ökar vilket är en positiv extern 
bieffekt. Nyckeln till att rekrytera nya kunder är därför att aktivt använda sig av aktivt 
nätverkande och försöka påverka intressenter till att rekommendera byrån. 
 
Revisionsbyråerna verkar medvetna om betydelsen av rekommendationer då den största delen 
nytillkomna kunder kommer från rekommendationer av intressenter. Utifrån detta ser vi att 
det viktigt för små revisionsbolag att använda sig av ett aktivt nätverkande. Genom att aktivt 
arbeta för att förstärka banden med intressenterna ökar även möjligheter till att bli 
rekommenderad. Därför är det också viktigt att i förebyggande syfte rikta 
marknadsföringsaktiviteter mot intressenter för att stärka banden. Genom stärkta band ökar 
chansen till att bli rekommenderad av intressenterna 

9. Sanningskriterier 
Då det yttersta målet med teorigenererande forskning är just att upptäcka nya teorier skiljer 
särskiljer sig dessa sanningskriterier från den avbildande forskningen. Detta beror på att det 
inte går att mäta hur väl den utförda undersökningen undersökt vad forskaren avsåg att mäta 
och att en kvalitativ studie aldrig kan upprepas två gånger. Således fungerar inte validitet och 
reliabilitet som sanningskriterier vid kvalitativ teorigenererande forskning utan istället 
används begreppen giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet.  
 
Det sanningskriterium som inom teorigenererande forskning ligger närmast validitet är 
giltighet vilket innebär att tillräckligt mycket data har insamlats för att den utvecklade teorin 
täcker tillräckligt många kvalitéer hos det studerade fenomenet. För att giltigheten skall vara 
uppnådd skall teoretisk mättnad vara uppnådd och ytterliggare datainsamling inte tillföra 
något som ytterliggare utvecklar teorin. En risk som finns vid för liten insamlad datamängd är 
att teorin blir ”tunn” som innebär att teorin täcker få kvalitéer hos den studerade händelsen. 
Dock gör inte detta teorin till ogiltig utan varje avslutad studie är bara ett led i en pågående 
utvecklingsprocess och teorier kan därför alltid utvidgas eller förbättras. (Johansson Lindfors, 
1993, s. 165-166) Utifrån vår studie anser vi att tjänstemarkandsföringsteorin bör 
kompletteras med intressenter. Detta är en substantiv teori då endast ett branschsegment har 
undersökts. Vi anser inte att teorin är giltig eftersom ytterliggare datainsamling mycket väl 
skulle kunna tillföra något som utvecklar teorin ytterliggare. Således anser vi att det vi har 
kommit fram till är mer av ett förslag till ytterliggare studier än en slutgiltig teori. Eftersom 
vårt studieresultat bygger mycket på våra egna tolkningar och uppfattningar välkomnar vi 
statistiska undersökningar för att ytterliga prova teoriutvecklingen.    
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Intersubjektivitet innebär att de tolkningar som gjorts skall kunna accepteras av såväl 
representanter inom forskningsområdet som av praktiker. Detta är något som är svårt att 
uppnå då intersubjektivitet till stor del är beroende på om praktiker känner sig hotade eller 
smickrade i rapporten och kan därigenom hålla med eller förkasta de framtagna teorierna 
utifrån hur de själva framställs. För att underlätta att få forskares godkännande bör resultatet 
presenteras på ett sådant sätt att vem som helst har möjlighet att bedöma de tolkningar som 
gjorts från fallbeskrivningar till teori. (Johansson Lindfors, 1993, s 166-167) Då vår studie har 
skett på en relativt sett låg utbildningsnivå har inga praktiker eller forskare undersökt, och 
prövat, vår teoriutveckling. Därför kan vi konstatera att någon intersubjektivitet ännu inte har 
uppnåtts.  
 

Praktisk användbarhet prövas sällan inom forskningsprojekt utan avgörs utav andra individer 
och organisationer än de som teorin är utvecklad för prövar om teorin är praktiskt användbar 
för dem och underlättar deras verksamhet. (Johansson Lindfors, 1993, s. 167-168) Eftersom 
det svårt att pröva vår teoris praktiska användbarhet kan vi bara spekulera. Vår gissning är att 
många av praktikerna i stor utsträckning redan är medvetna om betydelsen av intressenter och 
vår teori inte tillför något som är av direkt användbarhet för dem. Vi anser dock att teorin kan 
användas som en förklarning på hur, och varför, intressenter spelar stor roll. 
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