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Sammanfattning 

I november 2010 avskaffades revisionsplikten för cirka 72 procent av alla aktiebolag i 

Sverige. Detta medförde större fokusering på rådgivning- och redovisningstjänster 

bland revisionsbyråerna och har tillåtit fler aktörer på revisionsbyråernas marknad. 

Därför har det blivit allt viktigare att behålla sina kunder och se till att de blir 

tillfredsställda med den service de får.  Studiens syfte är att öka förståelsen för 

revisionsbyråers hantering av sina kundrelationer, undersöka om det existerar något 

förväntningsgap mellan byrå och klient, samt undersöka om de studerade 

revisionsbyråerna har ändrat sin marknadsstrategi som följd av revisionspliktens 

avskaffande. 

Vi har utfört en kvalitativ studie där vi har utgått från revisionsbyråns perspektiv och ett 

hermeneutiskt synsätt. Detta för att få en djupare förståelse för hur revisionsbyråer 

hanterar sina kundrelationer och hur kunderna uppfattar sina relationer med 

revisionsbyråerna. Vi har därför genomfört intervjuer med både revisionsbyråer och 

deras klienter och använt den gyllene medelvägens ansats. Det empiriska materialet som 

presenteras är information från intervjuerna med två delägare från två små 

revisionsbyråer och sex personer från småföretag som har hand om kontakten med sin 

revisionsbyrå. 

I det teoretiska perspektivet har vi kategoriserat revisionsbyråer som professionella 

tjänsteföretag och förklarat vad som karaktäriserar dessa. För att sedan komma närmare 

en lösning på studiens problem har vi utgått från relationsmarknadsföringens teorier och 

granskat studier inom professionella tjänsteföretags kundrelationer. Utifrån dessa teorier 

har man funnit att faktorer som värde, nöjdhet och tillit är av stor betydelse för en 

framgångsrik kundrelation. Vi redogör även teorier för att underlätta utvärderingen av 

svårdefinierade och oklara tjänster.  

I studien har vi kommit fram till att tilliten är grunden i relationen mellan revisionsbyrå 

och klient. Tilliten skapas genom en god personlig kontakt med revisor och/eller 

redovisningskonsult. Det är viktigt att det är ett bra samarbete mellan revisor och 

redovisningskonsult, även om de är från två olika byråer. Varje kundrelation är unik och 

klienters förväntningar är olika. Intrycket som klienten får från byrån skapar en grund 

för klientens förväntningar. Revisionspliktens avskaffande har inte medfört några 

radikala förändringar i revisionsbyråernas marknadsstrategi. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet ska ge läsaren en bakgrund till det problem vi ämnar lösa, samt 

specificerar problemet och syftena genom att ange studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

Revisionsbyråer klassificeras som tjänsteföretag eller rättare sagt professionella 

tjänsteföretag. Det som utmärker professionella tjänsteföretag är att deras främsta 

tillgång är högutbildad personal som bidrar med kunskap till andra företag som inte har 

den kompetensen (Nachum 1999, s. 4). Tjänsteföretag karaktäriseras av att de säljer en 

”abstrakt produkt” som man oftast varken kan känna eller ta på på samma sätt som 

traditionella produkter. Revisionsbyråer och andra företag som tillhandahåller 

professionella tjänster och verkar i en sektor av marknaden som blivit allt mer 

konkurrensutsatt (Wilson et al 2008, s. 7, 9-10). En orsak till den ökande konkurrensen 

kan vara att fler aktörer kan komma in i marknaden då lagarna kring revision blivit allt 

mindre restriktiva. I väst upplever tjänsteföretag överlag en hög tillväxt i förhållande till 

den traditionella tillverkningsindustrin och professionella tjänsteföretag är en av de 

snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen. De har generellt haft en negativ 

inställning till att marknadsföra sina egna tjänster, men denna syn håller på att förändras 

och allt fler professionella tjänsteföretag börjar långsamt anta marknadsföringsstrategier 

(Sweeney et al 2009, s. 297). Bland större revisions- och redovisningsbyråer kan man se 

att det marknadsförs relativt omfattande med exempelvis sponsring av 

idrottsevenemang och reklamannonser. Däremot har de mindre byråerna inte samma 

resurser och möjligheter att marknadsföra sig lika extensivt som de större byråerna, 

därför blir det viktigare för dem att kunna vårda de kundrelationer som man redan har.  

Revisionsbyråer har försett sina klienter med olika tjänster ända sedan revisionens 

början (Arruñada 1999, s. 514), men utbudet har ökat kraftigt de senaste årtiondena. 

Syftet med redovisning är att förse investerare och andra intressenter med information 

om företaget och dess verksamhet och det är sedan revisorns uppgift att försäkra att 

informationen håller den kvalitet som krävs genom en revisionsberättelse (Öhman et al. 

2006, s. 89).  

Förutom redovisning och revision tillhandahåller revisionsbyråer flera andra tjänster. 

De kan förse sina klienter med riskrådgivning, marknadsrådgivning, skatteplanering 

transaktioner och mycket mer. Detta gäller speciellt de större byråerna eftersom de har 

större resurser än mindre revisionsbyråer. Det är vanligt inom branschen att man 

använder sig av ett nätverk för att kunna erbjuda sina kunder tjänster utöver det 

tjänsteutbud som man har inom byrån. Detta gör det möjligt för mindre byråer att 

erbjuda ett större utbud av tjänster. Under en rådande relation ses det mer som en regel 

än ett undantag att man erbjuder andra tjänster utöver den traditionella redovisningen 

och revisionen (Svanström 2008, s. 60). Orsaker till denna utveckling är att 

revisionsbyråer befinner sig på en konkurrensutsatt marknad (Svanström 2008, s. 59). 

Bokföringstjänsterna har minskat genom ett större utnyttjande av datorer vilket 

förenklar processen. Vidare har revisionsplikten avskaffats runt om i världen vilket har 

resulterat i att revisionsbyråerna mer aktivt söker nya vägar för att bredda sina 

serviceportföljer (Blackburn et al., 2010 s. 3) och locka till sig nya kunder. Denna 

utveckling är nödvändig för att kunna överleva i en allt mer konkurrensutsatt marknad, 
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men det gäller att man har förmågan att bibehålla en god relation med sina klienter så att 

de känner sig nöjda och väljer att stanna kvar som kund. 

I november 2010 slopades revisionsplikten i Sverige för vissa småföretag. Den svenska 

regeringen kommer att göra en analys av hur avskaffandet av revisionsplikten har 

fungerat och överväga om man ska öka gränsvärdena ytterligare (2009/10:204 s. 71). De 

nuvarande gränsvärdena i Sverige ligger långt under de maximalt tillåtna gränsvärden 

som anges i det fjärde bolagsrättsliga direktivet för EU (Collis, 2010 s. 214). Om EUs 

gränsvärden tillämpas, skulle endast fyra procent av alla svenska aktiebolag omfattas av 

revisionsplikten (SOU:2008:32, s. 13, 32-33). Utvecklingen i de flesta länder i Europa 

har varit att man har ökat gränsvärdena, så det mesta tyder redan nu på att gränsvärdena 

kommer att öka i Sverige också. Det kommer därför att bli viktigare för revisionsbyråer 

att i framtiden locka till sig nya kunder, men framförallt att behålla de kunder man redan 

har eftersom det är dyrare att locka till sig nya än vad det är att behålla de gamla 

kunderna (Rosenberg & Czespiels 2007, s. 45). Flera forskare anser att revisionsbyråer 

är alldeles för passiva och att man bör tänka mer på relationen i sitt arbete med 

klienterna (Bloom 1984, s. 108; Kirby & King 1997, s. 302; Blackburn et al. 2010, s. 

22, 32; Marcus 2010, s. 1, 13). Med passiva menar forskarna bland annat att revisorer:  

1. Borde bli mer involverade i företagets verksamhet och därigenom skapa 

förtroende och tillit mellan tjänsteutövandet och företaget som har anlitat 

revisionsbyrån (Kirby & King 1997, s. 302).  

2. Har för stor tillit till att klienten rekommenderar andra, inom klientens nätverk, 

att anlita samma revisionsbyrå (Blackburn et al. 2010, s. 22; Bloom 1984, s. 

108). 

3. Tror för mycket på att efterfrågan på andra tjänster kommer till följd av att man 

utför exempelvis revisionstjänster (Blackburn et al. 2010, s. 22). 

Vi ska emellertid komma ihåg att det är skillnad mellan stora och små byråer i detta 

avseende också. Man kan exempelvis utgå från att den andra punkten gäller de små 

revisionsbyråerna i större utsträckning än vad den gäller de större eftersom de stora är 

mer extensiva i sin marknadsföring utåt och därav inte lika beroende av 

rekommendationer.  

En annan fråga är om det existerar någon skillnad mellan vad kunden efterfrågar och 

vad revisionsbyrån levererar? Annorlunda uttryckt, existerar ett förväntningsgap? 

Studier i andra länder som exempelvis Storbritannien och USA tyder på att det existerar 

förväntningsgap mellan byråer och företag (Kirby & King 1997; Blackburn et al. 2010). 

Blackburn et al. (2010 s. 301) kommer bland annat fram till att de små- och medelstora 

företagen i deras studie har olika syn på den rådgivning redovisningskonsulterna 

förmedlar. De flesta redovisningskonsulter i studien uppfattade sig själva ge den 

rådgivning som småföretagarnas ägare förväntade sig, men det visade sig inte vara 

fallet. För att undersöka om det är ett gap mellan byråerna och småföretagen i vår studie 

kommer vi bland annat använda oss av gap-modellen (Wilson et al 2008, s. 114). Den 

ska hjälpa oss att identifiera eventuella gap.  

När en revisor utför en tjänst åt en klient kan det exempelvis vara svårt för klienten att 

veta vad det är han egentligen får (Emons 1997, s. 107). Därför är det viktigt att klienten 

har en tilltro till sin revisor för att klienten ska vilja fortsätta köpa tjänster av samma 
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revisor. Enligt forskare bör revisorer bli mer aktiva i sitt arbete med sin relation till 

klienten och det leder oss till relationsmarknadsföringen som behandlar relationer och 

hur man vårdar sin relation för att skapa kundlojalitet och ömsesidig lönsamhet (Ravald 

& Grönroos 1996, s. 19). Genom att öka förståelsen för hur småföretagen ser på sin 

relation med byrån, kan vi med hjälp av relationsmarknadsföringens olika teorier 

komma med lösningar på vad som är bra i relationen och vad som eventuellt kan 

förbättras.  

De flesta studier inom detta område, har haft en kvantitativ ansats där man har 

undersökt och markerat vilka faktorer som avgör att en kund väljer att använda sig av 

revisor eller redovisare. (Kirby & King 1997; Svanström & Sundgren 2011; Bennett & 

Robson 1999; Gooderham 2004; Trasorras et al. 2009). I Holmberg och Dahlströms 

(2011, s. 53) examensarbete, som handlar om mindre revisionsbyråers 

konkurrensstrategier, nämner de att revisionsbranschen är mycket beroende av att 

revisor och kund kommer bra överens och att denna relation är synnerligen viktig för 

mindre revisionsbyråer. 

Med detta som bakgrund vill vi få en djupare förståelse för relationen mellan den 

mindre revisionsbyrån och dess kund. Vi kommer att utveckla en modell för att beskriva 

hur kundrelationer i ett litet professionellt tjänsteföretag utvecklats, samt bidra med 

praktiska råd till förbättringar för de små revisionsbyråerna i studien. Därför kommer vi 

att använda oss av en kvalitativ ansats och intervjua både revisionsbyrå och småföretag 

för att få en bild av hur de båda ser på sin relation. Det vill säga hur tror 

revisionsbyråerna att deras kunder ser på deras relation? Hur upplever 

revisionsbyråernas kunder att samarbetet fungerar? Finns det något som bör förbättras? 

1.2 Problemformulering 

Hur hanterar de små revisionsbyråerna sina kundrelationer med småföretag?  

1.3 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur små revisionsbyråer använder sig av 

relationsmarknadsföring för att behålla sina kunder bland småföretag.  

Vi vill undersöka om små revisionsbyråer har en god uppfattning av hur småföretagen 

ser på deras relation. Existerar det ett förväntningsgap mellan parterna, i sådana fall vad 

kan det bero på och hur kan det minskas? 

Ett delsyfte är att undersöka om revisionsplikten har förändrat de små 

revisionsbyråernas marknadsstrategi på något sätt. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till mindre revisionsbyråer, det vill säga revisionsbyråer som 

inte tillhör de stora fyra. Vi har inriktat oss på revisionsbyråer för att undersöka om det 

har blivit någon marknadsstrategisk förändring bland revisionsbyråer efter 

revisionspliktens avskaffande. Valet av mindre revisionsbyråer grundar sig på att de 

stora revisionsbyråerna har generellt ett bättre rykte (Europeiska kommissionen 2010, s. 

16) och större resurser än de mindre. Därför blir vården av kundrelationerna av större 

betydelse för de mindre revisionsbyråerna. De valda revisionsbyråernas kunder är 

avgränsade till småföretag, vilka hamnar tätt ovanför revisionspliktens gränser. Orsaken 
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är för att minska en snedvriden bild, då mindre nöjda företag redan haft möjlighet att 

välja bort revisionen om de velat och därav avslutat relationen. 

1.5 Definitioner 

Småföretag vi har valt att definiera småföretag efter EUs definition av ”mikroföretag”, 

det vill säga under 10 anställda och en balansomslutning som inte överskrider 2 

miljoner euro (Tillväxtverket 2011) 

Små revisionsbyråer vi definierar små revisionsbyråer som byråer som inte tillhör dem 

”fyra stora” (Ernst & Young, PWC, KPMG och Deloitte). 
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2 Teoretisk metod 
I detta kapitel vill vi redogöra för vår förförståelse och hur den kan påverka studien. Vi 

redogör även får de inledande metodologiska val vi gjort, vilken kunskapssyn vi har, 

samt de angreppssätt vi valt för att svara på studiens problemformulering.  Vi förklarar 

även hur vi har valt teorier att använda och i avsnittet källkritik reflekterar vi över 

eventuell problematik.  

2.1 Förförståelse  

Forskning utan förförståelse är en omöjlighet -Bjereld, 2002, s. 14 

Forskare har alltid en viss förståelse medveten eller omedveten, även om den kanske 

ligger några tankeled bort från det centrala resonemanget forskaren för (Bjereld, 2002, 

s. 14). Den teoretiska förförståelsen kan delas in i två olika delar, förstahands- och 

andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen är den som behandlar sådant man själv 

upplevt, egna erfarenheter och upplevelser. Andrahandsförståelsen är inhämtad från 

andrahandskällor som exempelvis kan vara tidigare studier, facklitteratur och 

föreläsningar.  (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76).  

Vi kommer att utföra ett antal intervjuer med respondenter under datainsamlingen. Detta 

betyder att vi kommer att behöva ställa krav på oss själva och vårt förhållningssätt. Vi 

är medvetna om att vi kommer att behöva tolka det material som tillhandahålls och det 

kommer att ske utifrån vår kunskap och tidigare erfarenheter, någonting som med all 

sannolikhet kommer att påverka vår analys. För att läsaren ska få en uppfattning om 

vilka vi är så redovisar vi nu en kort bakgrund om oss själva. Författarna har studerat på 

Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Den ena 

författaren har inriktat sina studier på marknadsföring och läst kurser som strategic 

marketing, advanced marketing research, consumer behaviour och executive decision 

making på D-nivå. Dessa kurser har givit honom en förförståelse för kundens 

beslutprocess, djupare förståelse för segment och hur man möter deras olika efterfrågan 

samt för beslutsfattande och förhandling. Den andra författaren har studerat redovisning 

på masternivå, vilket har givit honom en förförståelse om hur revisionsbranschen 

fungerar och hur arbetet inom revision går till.  

Vårt fokus i uppsatsen kommer att ligga på hur relationer mellan revisionsbyråer och 

kunder fungerar. Att förstå kundrelationer är någonting som ofta har belysts under de 

olika kurserna i marknadsföring. Detta kommer att hjälpa oss att förstå interagerandet 

mellan parterna. Med den samlade kunskap vi besitter från de berörda kunskapsfälten 

kommer vi ha en bred bas att stå på initialt. Vi hoppas att med denna uppsats i slutändan 

kunna bidra med fördjupad kunskap om förhållandet mellan revisionsbyrå och kund, 

kundens förväntningar på en revisionsbyrå samt konkreta förslag på metoder för 

förbättrade kundrelationer.  

Förförståelse om småföretag har vi i form av släktingar och vänner som driver företag 

samt de lokala näringsidkare vi dagligen kommer i kontakt med via exempelvis kiosker 

och caféer. Revisionsbyråer har under vår studietid vid Umeå universitet varit en 

ständigt återkommande aktör på arbetsmarknadsdagar och föreläsningar där de berättat 

om revisionsbyråer och hur de bland annat agerar på marknaden. På grund av den höga 

mediala exponeringen av revisionsbyråer har vi bildat oss uppfattningar om hur dessa 

fungerar, uppfattningar som nödvändigtvis inte bör vara sanna. Vi är medvetna om att 
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dessa förutfattade meningar kan komma att påverka vår undersökning men tror inte att 

det kan ske i någon stor omfattning. Speciellt eftersom vi kommer att undersöka små 

revisionsbyråer som inte alls syns i media på samma sätt som de fyra stora, vilket ger 

oss en mer begränsad förförståelse för de förstnämnda. Genom att redogöra vår 

bakgrund och förförståelse ger vi läsaren möjligheten att själv bilda sig en uppfattning 

om vilka vi är och om det kan ha påverkat studien nämnvärt. Vi är själva av 

uppfattningen att våra bakgrunder från olika företagsekonomiska områden snarast har 

gett oss en samlad djupare förståelse för ämnet och om det på något sätt har påverkat 

studien i negativ riktning är det ingenting vi själva kan bedöma utan lämnar över det till 

läsaren.  

2.2 Perspektiv 

Enligt Bjereld et al. (2002 s. 17) ska forskningen ge ett perspektiv på tillvaron. Vissa 

perspektiv är på förhand inte självklara och därför krävs det att forskarna anger sitt 

perspektiv så att läsaren inte börjar applicera egna kriterier. Vi utgår från den mindre 

revisionsbyråns och väljer att se problemet ur ett ledningsperspektiv.  

2.3 Kunskapssyn 

Den kvantitativa metoden, som länge har dominerat företagsekonomisk forskningen, har 

sedan mitten av 1980-talet minskat i betydelse till förmån för den kvalitativa metoden 

(Bryman & Bell, 2005, s.85). Utvecklingen av den kvalitativa forskningen är inte 

särskilt väl dokumenterad och olika författare visar på olika slags kvalitativ forskning 

(Allwood, 2004, s. 11). 

Naturvetenskapen och humanvetenskapen brukar skilja i sina tillvägagångssätt. För att 

studera vad som betraktas som ”hård data” det vill säga siffror från exempelvis olika 

mätinstrument används den kvantitativa kunskapssynen. Detta är vanligast inom 

naturvetenskapen. Vill man däremot studera ”mjuk data” och tolka svaren använder 

man den kvalitativa kunskapssynen. Detta sätt att försöka förstå intervjuobjekt genom 

tolkning är vanligast inom humanvetenskapen och också den epistemologi vi använder 

oss av i vår studie (Klausen, 2006, s. 172). 

Grunden i den hermeneutiska läran ligger alltså i tolkningen av människors handlingar 

och försöken att se händelser ur respondentens synvinkel (Bryman & Bell, 2005, s.589). 

Hermeneutiken är inriktad mot humanismen, den betonar kunskapens relativitet. 

Hermeneutikern lägger tyngden i sin forskning på att förstå människors livsvärldar och 

hur de upplever sin situation (Bjereld, 2002, s. 71-72). Positivismen däremot står för 

strävan efter absolut kunskap och grundar sig i naturvetenskapen. En positivistisk 

inriktad forskare lägger vikt på strukturernas makt och försöker förklara skeenden 

utifrån kausalitet (Bjereld, 2002, s. 71-72).  

Spelar det då någon roll vad man som läsare har för kunskapssyn när man utvärderar ett 

vetenskapligt arbete? Ja hävdar Johansson-Lindfors (1993, s. 11). Hon menar att grovt 

generaliserat kan hävdas att en positivistiskt inriktad bedömare av ett arbete kan ha svårt 

att se vetenskapligheten i hermeneutiska, kvalitativa arbeten. Detta gäller även 

hermeneutiskt inriktade bedömare som kommer i kontakt med ett positivistiskt 

kvantitativt arbete (Johansson Lindfors, 1993, s. 11). De flesta av dagens forskare 

hävdar emellertid att den forna kampen mellan hermeneutisk och positivistisk forskning 

är förlegad. Inte längre hävdar forskare att de tillhör antingen det ena eller det andra. 
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Skillnaden mellan forskningsinriktningarna gör sig snarare synlig i att forskarna inriktar 

sig på olika saker (Bjereld, 2002, s. 72). 

En del forskare från den kvalitativa idétraditionen tar ibland avstånd från generalisering 

inom den kvalitativa idétraditionen. Ofta sker detta utan närmare förklaring av vad man 

menar vid påståendet. En forskare kan till exempel ta avstånd från generalisering i 

någon grad eller all typ av generalisering (Allwood, 2004, s. 20).  

Det finns två tänkbara extrempositioner gällande att alla generaliseringar skulle vara 

omöjliga. Den ena menar att det som studeras är helt unikt, vilket därmed skulle göra 

det omöjligt att använda studien till någonting annat.  Den andra extrempositionen 

menar att ”förändringshastigheten” skulle vara så hög att sådant som var sant idag inte 

behöver vara sanning imorgon. Att se kunskapen på detta sätt skulle också göra varje 

studie helt unik och därmed problematisk att generalisera (Allwood, 2004, s. 20). Att 

inta en sådan extrem hållning till vår studie ser vi inte som aktuellt. Visserligen är varje 

relation unik och förändras över tid, men de slutsatser och rekommendationer som 

studien kommer fram till kan förhoppningsvis komma till nytta för flera byråer vilket 

närmare kommer diskuteras i avsnittet överförbarhet. 

Vi har ett det hermeneutiska synsätt som utgångspunkt i vår kvalitativa studie eftersom 

det vi vill göra är att tolka och ange betydelser snarare än att avbilda den verklighet vi 

ser (Johansson Lindfors, 1993, s. 44). Vi väljer att använda kvalitativa intervjuer 

eftersom de används för att upptäcka sådant som ännu inte är känt (Svensson och 

Starrin, 1996, s. 54). Anledningen till detta är att vi på förhand ej vet vad intervjuerna 

kommer att visa.  

Att pröva hypoteser ser vi inte som ett alternativ då vi istället vill undersöka och försöka 

förstå den faktiska relationen mellan parterna. För att förstå relationerna och kunna väva 

samman den med teori kommer det ställas höga krav på vår tolkningsförmåga för att 

kunna sätta oss in i de svarandes situation och förstå vad denne menar. I denna fas 

kommer vår förförståelse spela in för det resultat vi framställer, därför är det viktigt att 

ha redogjort för den.  

2.4 Angreppssätt 

Efter att ha definierat vår kunskapssyn, ska vi nu förklara de angreppssätt vi har valt att 

använda i vår studie. Skillnaden mellan att använda en deduktiv ansats kontra en 

induktiv är följande. I det deduktiva angreppssättet går forskningen från teori till empiri 

medan i de induktiva utgår man från det empiriska materialet för att sedan söka stöd i 

teori (Johansson-Lindfors 1993, s. 55). 

Deduktivt och induktivt angreppssätt används för att beskriva förhållandet mellan teori 

och empiri. Den deduktiva ansatsen används traditionellt om man har en positivistisk 

kunskapssyn. Den brukar även gå ut på att utifrån teorin sätta upp ett antal hypoteser. 

Hypoteserna prövas sedan med hjälp av den empiriska kunskapen och hypotesen kan 

antingen bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2005, s.23).  

Det induktiva angreppssättet å andra sidan använder sig inte av hypotesprövning. Detta 

angreppssätt utgår från den hermeneutiska kunskapssynen och går ut på att man utifrån 

empirin söker stöd i teori (Bryman & Bell, 2005, s.25).  
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I denna studie kommer vi att använda den gyllene medelvägen som innebär att man 

växlar mellan teori och empiri. Vår utgångspunkt är att gå från teori till empiri och 

sedan går vi tillbaka till teorin igen. Teorin bearbetas och styr de intervjuguider som 

utformas. Efter att ha samlat in det empiriska materialet via intervjuer, kommer vi 

genom ett öppet förhållningssätt låta de empiriska iakttagelserna fylla det teoretiska 

perspektivet (Johansson-Lindfors 1993, s. 59-60). 

2.5 Val av teori och källor 

Modeller och teorier utvecklas av nya rön från forskare och från samhällets utveckling. 

Dessa utgör sedan ramar för de lösningar som är möjliga (Hultén et al. 2007, s. 56). 

Denna studie riktar in sig på relationen mellan revisorn och klient. Nya lagändringar har 

medfört att företagssamhället har förändrats mycket på senare tid och vikten av goda 

relationer har ökat och kommer med stor sannolikhet att få en ännu större betydelse i 

framtiden som vi har förklarat tidigare i problemformuleringen.  

Relationsmarknadsföringen, vars syfte är att underhålla och behålla sina kunder 

(Grönroos 1996, s. 10; Christopher et al. 2002, s. 5; Gummesson 2002, s. 15), blir en 

central teori i detta arbete. Relationsmarknadsföringen är ett omfattande område men vi 

har fokuserat på teorierna som behandlar kundrelationen. Förväntningsgap som är en del 

av relationsmarknadsföringen har av denna anledning fått ett ganska stort utrymme i 

denna studie. 

Författarna har valt att definiera revisionsbyråer som ett professionellt tjänsteföretag på 

grund av att utbudet av källor som berör revisionsbyråers relationer med sina klienter är 

litet. Vi har använt oss av studier som behandlar professionella tjänsteföretag men har 

försäkrat oss om att informationen går att använda för revisionsbyråer. 

Med hjälp av Google scholar och Umeå universitet, som har avtal med flera olika 

databaser som exempel Business source premier, Emerald, Sage och Elsevier, sökt 

artiklar som har kommit till användning. Nyckelord som har använts är; relationship 

marketing, accounting, services, expectation gap, porofessional service, client 

relationship, retention, satisfaction och preception som enskilda ord och i kombination 

med varandra.  

2.6 Källkritik 

Det första steget när man granskar källor är att man är medveten om att när man 

använder en extern källuppgift måste den värderas. Det krävs att man gör en bedömning 

om hur korrekt en källas information är, det vill säga att källan ska vara giltig för den 

information som man söker efter och att den ska vara äkta (Hultén et al. 2007, s. 82-83). 

Thurén (2005, s. 13) och Ejvegård (1996 s. 59) menar att när man bedömer sina källor 

ska man undersöka dessa utifrån vissa kriterier. Kriterierna är: 

1. Äkthet, är källan vad den utger sig för att vara? 

2. Oberoendekrav, vad är källans egentliga ursprung? 

3. Färskhetskrav, färskare böcker bör innehålla mer fakta utan att glömma bort 

tidigare fakta. 

4. Tidssamband, är källan tillräckligt aktuell för att kunna användas? 
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5. Tendensfrihet, man ska misstänka om källan ger en korrekt bild av verkligheten 

och inte ge en falsk bild som påverkas av personliga, ekonomiska, politiska och 

andra intressen som kan förvränga verklighetsbilden. 

Vi har i vårt arbete med sekundära källor arbetat efter dessa kriterier. Utifrån kriterierna 

har vi utvärderat källorna kritiskt och strävat efter att uppfylla dem. Ejvegård (1996 s. 

59) menar att man exempelvis kan säga att doktorsavhandlingar och uppslagsverk är 

källor som uppfyller de vetenskapliga kraven eftersom det som står där borde vara rätt 

och objektivt. Men han förtydligar att man inte kan vara nog försiktig och man bör 

kontrollera allt som verkar misstänksamt. 

I bedömningen av äkthet har vi till största delen använt oss av artiklar som är ”peer-

reviewed”, vilket innebär att de har granskats tidigare av sakkunniga forskare. Samtidigt 

som vi har försökt ha ett kritiskt förhållningssätt till alla källor som vi har använt. 

Oberoendekravet menar att man i största möjliga mån ska utgå från originalkällan. Vi 

har utgått från detta krav, men ibland när ursprungskällan inte har varit lättillgänglig, 

har vi förlitat oss på den källa vi haft. Ett exempel där vi inte utgick från sekundärkällan 

är Ojasalos (2001) vetenskapliga artikel om klientens förväntningar. Kakabadze et al 

(2006) refererade till Ojasalos artikel och istället för att nöja oss med informationen som 

refererats, läste vi artikeln själva för att få mer djupgående information om ämnet, samt 

uppfyllde oberoendekriteriet. Aktuella och färska källor har vi ansett vara viktigt i vår 

studie. Vi har däremot använt källor av äldre karaktär också, då även dessa har varit till 

nytta för studien. För att kunna uppfylla tidssambandskravet för äldre studier har vi fört 

diskussioner med varandra kring källornas tillämpbarhet och dess aktualitet. 
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3 Revisionsbranschen 
Med detta kapitel vill vi ge läsaren en förståelse för hur revisionsbranschen ser ut och 

hur tankarna kring avskaffandet av revisionsplikten har varit. Syftet är att ge läsaren en 

uppfattning om revisionsbranschen innan vi delger det teoretiska perspektivet och 

empiriska underlaget. 

Syftet med redovisning är att förmedla information om företagets ekonomi till dess 

olika intressenter (Smith 2006, s.17). Det är därför viktigt att redovisningen kontrolleras 

av en sakkunnig, opartisk och oberoende person, det vill säga revisorn. Skälen till den 

bedömning som har gjorts i propositionen om revisionspliktens avskaffande har bland 

annat varit att i många små- och medelstora företag är bolagets ägare och dess ledande 

befattningshavare samma personer och därför är revisionens betydelse som skydd för 

ägarnas intressen mindre i småföretagen än i de större företagen. Man vill med denna 

lagändring också stärka företagens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler 

växande företag, tillväxt i ekonomin och ökad sysselsättning. (Prop. 2009/10:204, s. 

66-67) 

Man erbjuder sina revisionsklienter tjänster som sträcker sig betydligt längre än de 

traditionella redovisnings- och revisionstjänsterna. Man hjälper till med transaktioner, 

vanlig rådgivning inom redovisnings- och skatteområdena, rådgivning inom 

företagsutveckling, informationsteknologi, företagsvärdering och mycket mer 

(Svanström 2008 s. 60). I en omfattande studie i Storbritannien utförd av Bennett och 

Robson (1999 s. 167) fann man bland annat att en rådgivare från en revisionsbyrå är den 

externa källa (86 %) som används mest i privata företag. Detta kan vara på grund av den 

relation som etableras mellan revisionsbyrå och det specifika företag genom 

revisionsuppdraget (Svanström 2008 s. 42). En annan orsak kan vara de 

stordriftsfördelar i form av kostnadsbesparingar som blir en följd, då revisorn genom sitt 

revisionsarbete får en bra inblick i företaget och dess struktur (Arruñada 1999, s. 514; 

Svanström & Sundgren 2011, s. 4).  

Revisionsbranschen domineras för närvarande av de så kallade ”fyra stora” 

revisionsbyråerna som är PWC, Ernest & Young, KPMG och Deloitte. De utgör mer än 

90 procent av den Europeiska unionens marknad räknat på intäkter för revisioner på 

börsnoterade företag. I Sverige utgör de fyra stora revisionsbyråerna 83.7 procent av 

den svenska revisionsmarknaden räknat på intäkterna (Svanström & Sundgren 2011, s. 

7). Ett skäl till den rådande marknadsdominansen är att stordrift ger en bättre lönsamhet. 

Man har ett stort kundunderlag, lättare med rekrytering av nyutexaminerande 

ekonomistudenter och kunderna kräver att revisionsbyråerna har stora resurser, vilket 

möjliggör snabbare service (SOU 2008:32, s. 134).  Den primära inkomstkällan för 

PWC och Ernest & Young är revisions- och redovisningsintäkter som motsvarar cirka 

tre fjärdedelar av deras totala nettoomsättning. Resterade intäkter kommer från olika 

typer av rådgivning (Ernest & Youngs årsredovisning 2009/2010 s. 46; PWCs 

årsredovisning 2009/2010 s.13). I Ernest & Youngs senaste årsredovisning (Ernest & 

Youngs årsredovisning 2010/2011 s. 14) kan man se att det har blivit en procentuell 

minskning av revision- och redovisningsintäkter och en ökning för rådgivningstjänster. 

Denna studie handlar om de små revisionsbyråernas kundrelationer, men eftersom de 

stora fyra utgör en så stor del av revisionsmarknaden, anser vi att det ger en bra bild av 

hur utvecklingen ser ut på revisionsmarknaden i Sverige. 
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Enligt Svanström (2008, s. 116, 188-189) är andelen som anlitar mindre revisionsbyråer 

störst bland de minsta företagen (1-9 anställda) och i de mindre revisionsbyråerna är det 

i högre utsträckning samma personer som företaget har kontakt med, vilket underlättar 

kommunikationen. Denna relation kan i högra grad förväntas bli mer personlig än i de 

fyra stora byråerna, vilket leder till att benägenheten köpa rådgivningstjänster ökar. 

Däremot är det troligt att efterfrågan ser annorlunda ut i de mindre företagen eftersom 

de inte har samma behov och resurser som större företag har. Fördelen med att anlita de 

stora revisionsbyråerna i jämförelse med mindre revisionsbyråerna är att de har större 

tillgång till bredare och nischad kunskap. Medan de små däremot har lättare att utveckla 

en personlig och nära relation. 

3.1 Revisionsplikten 

2010 avskaffades revisionsplikten för cirka 250 000 procent (cirka 72 procent) av alla 

aktiebolag Av de 250 000 aktiebolag som har möjlighet att slopa revisionen är det 14 

procent som valt detta alternativ. Enligt Företagarna är det på grund av att företagen 

aktivt måste välja bort istället för tvärtom. Istället skulle de aktivt behövt välja att vilja 

fortsätta använda sig av en revisor som reviderar företaget. Företagarna (2011, s. 4) 

menar att det antyder på misstro och det innebär att möjligheten att kunna expandera 

och nyanställa inte utnyttjas fullt ut. 

Den Europeiska kommissionen och andra tillsynsmyndigheter i Europa menar att 

bördan av den finansiella rapporteringen faller oproportionerligt på småföretagen, det 

vill säga att nyttan av revision inte väger upp kostnaderna och har varit en anledning till 

att man har slopat revisionsplikten i många andra länder (Collis 2010, s. 212; Prop. 

2009/10:204, s. 53). I regeringens utredning uppskattade man att lagändringen skulle 

medföra ett stort inkomstbortfall inom revision, men att det inte behövde innebära att 

det skulle bli det för revisionsbranschen i helhet. Många av de bolag som väljer bort 

frivillig revision kommer att anlita andra externa konsulter för rådgivning samt biträde i 

ekonomiska och juridiska frågor. Revisionsbyråer med småföretag som klienter 

kommer förmodligen att få ökade intäkter inom dessa områden, där storleken på 

inkomstökningen bland annat kommer att bero på hur väl revisionsbyråerna lyckas 

marknadsföra sig själva i konkurrens med exempelvis andra revisionsbyråer och 

redovisningskonsulter. Enligt utredningens bedömning kommer inte dessa intäkter att 

motsvara de revisionsintäkter som var lagstadgade. Däremot kommer inte 

inkomstbortfallet bli så stort att revisionsbyråerna inte kan hantera detta enligt 

regeringens utredning (SOU 2008:32 s. 260-261). I Robson och Bennetts (1999, s. 169) 

studie kan man se att redovisaren är den mest använda rådgivaren i den privata sektorn i 

Storbritannien, som är ett land med Europeiska unionens maximala gräsvärden (Collis 

et al 2010, s. 214). Svanström (2008, s. 138) påpekade att ett företag som medvetet har 

anlitat ett av de stora fyra skulle med liten sannolikhet välja bort revision vid ett 

avskaffat lagkrav på revision. Eftersom intressenternas bild av företaget, som seriöst 

och ärligt, skulle i sådana fall riskera att försämras i högre utsträckning än för företag 

som anlitar en mindre revisionsbyrå. De som skulle komma att drabbas värst av 

lagändringen enligt propositionen var små revisionsbyråer i glesbygden (Prop. 

2009/10:204, s. 152).  
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4 Det teoretiska perspektivet 

4.1 Inledning 

Vi har valt att pressentera de valda teorierna på följande sätt. Vi börjar med att beskriva 

revisionsbyrån. Detta görs genom att konstatera att en revisionsbyrå tillhör kategorin 

professionella tjänsteföretag. För att förstå revisionsbyråer och hur de fungerar på 

marknaden är denna distinktion viktig att göra. Ett professionellt tjänsteföretag är på 

många sätt annorlunda jämfört med ”vanliga” tjänsteföretag. 

Relationsmarknadsföringen blir ett centralt begrepp genom hela uppsatsen eftersom vi 

vill öka förståelsen för dess praktiska användande. Ämnet relationsmarknadsföring är 

brett och vi inleder med att kort förklara och definiera dess huvudsakliga mål och 

utmaningar. Därefter går vi djupare i delar av ämnet vi finner relevanta för vårt problem 

och syfte, främst delar som kan knytas till retention det vill säga företagets förmåga att 

hålla kvar kunder. Denna genomgång av de olika teoretiska avsnitten ligger till grund 

för den empiriska undersökning som genomförs.  

Tanken med kapitlet är att först brett definiera vad ett professionellt tjänsteföretag är 

och vad det är som karaktäriserar ett sådant. Sedan förklarar vi begreppet 

relationsmarknadsföring och de problem professionella tjänsteföretag ställs inför när de 

marknadsför sina tjänster. Efter att ha redogjort begreppen undersöker vi tidigare studier 

inom kundrelationer i revisionsbyråer och andra professionella tjänsteföretag för att ta 

reda på vad de har kommit fram till.  

Under rubriken produktifiering tar vi fram teorier om hur man kan göra professionella 

tjänsteföretags tjänster mer konkreta. Därefter redogör vi för de olika gap som kan 

förekomma i en relation. Där beskriver vi bland annat hur GAP-modellen fungerar och 

hur den syftar till att få nöjdare kunder.  

4.2 Professionella tjänsteföretag 

Företag kan delas in i olika kategorier beroende på om de säljer varor eller tjänster. 

Bland företag i tjänstesektorn finns det både vanliga tjänsteföretag och professionella 

tjänsteföretag. Dessa båda skiljer sig åt i vad de producerar till kunden och i sättet de 

fungerar.  

För att kunna studera revisionsbyråer måste vi först definiera vad en revisionsbyrå är. 

En revisionsbyrå är ett tjänsteföretag. Mer specifikt så tillhör revisionsbyråer kategorin 

professionella tjänsteföretag. Skillnaderna mellan tjänste- och professionella 

tjänsteföretag är viktiga att förstå då det påverkar sättet revisionsbyråer opererar på 

marknaden. I tabell 1 redovisas några av de viktigaste skillnaderna mellan tjänsteföretag 

och professionella tjänsteföretag: 
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Tabell 1. Tjänsteföretag vs Professionella tjänsteföretag (Nachum, 1999, s.6) 

 

Professionella tjänsteföretag lyder under samma regelverk som alla andra företag men 

har som grupp även ett antal informella regler de följer (Von Nordenflycht, 2010, s. 

157). Dessa regler fungerar som gentlemans agreement, det vill säga som 

överenskommelser parterna emellan. Dessa överenskommelser är till för att skydda och 

upprätthålla förtroendet för branschen i stort vilket är någonting som företagen följer 

frivilligt, eftersom det ligger i alla parters intresse. Von Nordenflycht (2010) har 

identifierat tre distinkta karaktärsdrag som professionella tjänsteföretag uppvisar. Dessa 

är; 1. hög kunskapsintensitet, 2. låg kapitalintensitet samt 3. professionaliserad 

arbetskraft. Revisionsbyråer uppvisar samtliga dessa drag och kan därmed klassificeras 

som professionella tjänsteföretag.  

4.2.1 Kunskapsintensitet  

Kunskapsintensitet är troligen den viktigaste egenskapen hos ett professionellt 

tjänsteföretag. Hög kunskapsintensitet signaleras av att det företagen producerar kräver 

till stora delar komplex kunskap. Detta betyder att företaget till hög grad förlitar sig på 

sina skickliga medarbetare för att producera till företaget (Von Nordenflycht, 2010, s. 

159). Att styra ett företag med hög grad av kunskapsintensitet kan innebära vissa 

utmaningar. 

4.2.1.1 Cat herding  

”Cat herding” är ett problem som kan uppstå när ett företags anställda består av 

individualister och ledningen vill försöka styra alla åt samma håll. Till skillnad från en 

auktoritär organisation där de anställda alltid gör som de blir tillsagda, vilket närmast 

kan liknas med sheep herding. Utmaningen ledningen står inför är hur de ska göra för 

att styra organisationen men samtidigt inte riskera onödiga konflikter med de anställda. 

Ledningen måste hitta sätt att garantera att de anställda stannar i företaget men samtidigt 

få dem att göra som ledningen vill. De anställda innehar ett stort humankapital vilket 

ger dem en stark förhandlingsposition, speciellt eftersom kunskapen i många fall är 

direkt överförbar till ett annat företag. Tjänstemannens många valmöjligheter, att till 

exempel ta anställning i andra företag gör honom svår att behålla inom företaget och 

även svår att styra eftersom mycket skickliga individer föredrar självständighet och 

ogillar ledning och övervakning (Von Nordenflycht, 2010, s. 160). För att styra ett 

kunskapsintensivt företag kan företaget ge den anställde incitament. Det kan röra sig om 

kompensationssystem eller införandet av en autonom och informell företagskultur som 

Karaktärsdrag Tjänsteföretag Professionella tjänsteföretag 

Output Immateriellt, kan inte lagras Immateriellt, kan lagras 

Input Immateriellt och materiellt Immateriellt 

Produktionsfaktorer Hög kapitalintensitet och hög 

arbetskraftintensitet 

Hög arbetskraftintensitet 

Produkt 

standardisering 

Mestadels standardiserad Skräddarsydd 

Arbetskraft Mestadels outbildad/låg 

utbildning 

Högutbildad 

Kunder Många, anonyma, privatpersoner Fåtal, identifierade, endast 

andra företag 
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tillåter självständigt arbete och informella auktoritetssystem. (Von Nordenflycht, 2010, 

s. 160-161) 

4.2.1.2 Oklar kvalitet  

Eftersom det ofta råder ett kunskapsgap mellan företaget och kunden, det vill säga 

kunden anlitar företaget för att utföra en tjänst han själv inte har kompetensen att utföra. 

Detta givet så kan det vara svårt för kunden att utvärdera kvaliteten på de tjänster som 

utförs under processens gång men även efter att tjänsten är genomförd och levererad. 

Det kan som kund vara svårt att se orsak och verkan mellan tjänst genomförd och den 

faktiska förändringen för företaget. Är inte orsak verkan förhållandet väl synlig för 

kunden hur ska han då veta att det han köpte gav önskad effekt? (Von Nordenflycht, 

2010, s. 161; Sweeny et al 2011, s. 297-298) 

Bonding: Att garantera hög kvalitet genom att bestraffa för produktion av låg kvalitet. 

En vanlig metod bland professionella tjänsteföretag är att de organiserar sig i ett slags 

partnerskap. Det leder till att partners övervakar och sätter press på varandra att 

producera hög kvalitet eftersom alla riskerar att företaget måste stå tillsvars för deras 

handlingar (Von Nordenflycht, 2010, s. 161). 

Rykte: Ett gott rykte att alltid leverera hög kvalitet är oerhört viktigt när man handskas 

med tjänster som kan uppfattas som oklara. Att behålla sitt goda rykte och att kunden 

ska känna tillit till företaget är därför viktigt (Von Nordenflycht, 2010, s. 161). För 

företag inom revisionsbranschen kan det vara förödande om ens rykte skulle gå att 

ifrågasättas på grund av felaktigheter. En studie av Rauterkus och Song (2005) visade 

att företag som anlitade Arthur Andersen (efter att Andersens roll i Enronskandalen 

uppdagats) sjönk kraftigt i värde i jämförelse med företag som anlitade någon av de 

övriga stora revisionsbyråerna (Rauterkus & Song 2005, s. 131). 

Framträdande: Framträdande skickar signaler om kvalitet. I kunskapsintensiva 

tjänsteföretag kommer kunden att komma i kontakt med företagets anställda. Det sätt 

som de framställer sig, sättet de klär sig och talar är någonting som kunden kommer att 

kunna lägga märke till och utvärdera, till skillnad från tjänsten som faktiskt utförs. (Von 

Nordenflycht, 2010, s. 161) Dessa faktorer kommer att bidra till hur kunden i slutändan 

uppfattat att företaget agerat och bidra till den upplevda kvaliteten på tjänsten. 

Etiska koder: Etiska koder kan även de vara indikationer på kvalitet. Exempelvis kan 

tjänstemannen som har kontakt med kunden lova att uppehålla en viss uppförandekod 

att exempelvis alltid sätta kundens intresse först. Efterlevandet av dessa koder kan även 

övervakas av den anställdes branschorganisation, (Sweeny, et al 2011, s. 297; Reid, 

2008, s. 377; Von Nordenflycht, 2010, s. 161). i revisorernas fall är detta FAR. 

4.2.2 Låg kapitalintensitet 

Med låg kapitalintensitet menas att verksamheten i företaget inte kretsar kring stora dyra 

fabriker, maskiner eller lager. Företaget jobbar med människor och immateriella 

tillgångar som kretsar kring den kunskap de anställda förfogar över (Von Nordenflycht, 

2010, s. 162). Företaget behöver ej dyra anläggningar för att kunna utföra sina tjänster. 

Finns ej maskiner som kan göra jobbet och lätt ersättas ökar beroendet av dem 

anställdes expertis. Skulle den anställda vara missnöjd med förhållandena på företaget 

kan han starta eget och effektivt bli en konkurrent till sin gamla arbetsgivare. Missnöjda 

anställda keder till sämre utfört arbete och därmed försämrade kundrelationer. 
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Ett företag med hög kapitalintensitet kan vara tvunget att hitta utomstående finansiärer. 

Investerare kan kräva att företaget organiserar sig på sätt för att skydda investerarens 

pengar och garantera att han får dem tillbaka med ränta. Exempel på vägar att påverka 

kan vara att ställa krav på centraliserat styre, för att lättare kunna överblicka och 

kontrollera organisationen. Att ta in utomstående investerare kräver också att stora delar 

av företagets aktiekapital överlåts till investeraren. För en liten revisionsbyrå finns inte 

detta problem utan företagets aktiekapital kan istället användas till annat exempelvis för 

att adressera Cat herding-problemet. D.v.s. ge det till dem viktigaste anställda i form av 

belöningar och optioner för att på så sätt ge dem incitament att stanna kvar i företaget 

(Von Nordenflycht, 2010, s. 161). 

4.2.3 Professionaliserad personal 

Professionell arbetskraft (tjänstemän) kännetecknas av några olika karaktärsdrag, bland 

dem räknas att personalen innehar en speciell kunskapsbas, en ideologi som följs samt 

rättar sig efter en typ av självreglering. Med den tjänstemannaideologin menas att det 

existerar normer och sätt att agera som tjänstemannen följer. Dessa regler existerar i 

form av etiska riktlinjer som övervakas av arbetsgivarorganisationer (Reid, 2008, s. 

377; Von Nordenflycht, 2010, s. 163). 

Det finns även informella regler som lärs ut internt och kan därmed variera mellan olika 

företag inom samma bransch. Dessa normer är företagets egna sätt att göra saker, det 

som skiljer dem från andra. Ett exempel på en norm bland tjänstemän är föreställningen 

att de har ansvar att skydda klientens intressen, men även att ta hänsyn till samhället i 

stort. Ett annat exempel är de element av självreglering som existerar i branschen vilket 

betyder att det förs strikt kontroll på vem eller vilka som har rätt att utöva yrket. Det 

finns ett centralt förbund som certifierar medlemmar till yrket. Att bli sanktionerad av 

samhället är någonting som karaktäriserar professionaliserad personal (Reid, 2008, s. 

377). För revisorer sköts detta av revisionsnämnden vilka kontrollerar att den sökande 

uppfyller de som ställs för att bli godkänd eller auktoriserad revisor (SFS 2009:564). 

Detta förbund backas upp av staten och gör det olagligt för personer som saknar 

certifikatet att praktisera yrket. vilket de facto ger förbundet ett självregleringsmonopol 

(SFS 2009:564; Von Nordenflycht, 2010, s. 163-164). Förbundet som tillhandahåller 

certifikat för att få praktisera yrket bidrar till så kallad dämpad konkurrens. Genom att 

ha kontroll över certifiering av nya tjänstemän har de konstruerat höga inträdeshinder 

till yrket (Von Nordenflycht, 2010, s. 164). Detta bidrar till att efterfrågan på arbetskraft 

är större an utbudet. En bidragande orsak till dämpad konkurrens är självreglering bland 

tjänstemän när det gäller marknadsföring. Oviljan att marknadsföra sig bottnar i en oro 

att uppfattas som oseriös av kunden. Rädslan att uppfattas som opålitlig bidrar till 

normen att ej använda sig av aggressiv offensiv marknadsföring, till exempel försök att 

värva konkurrenters klienter (Von Nordenflycht, 2010, s. 164) 

Dessa karaktärsdrag gäller professionella tjänsteföretag generellt och överensstämmer 

med revisionsbyråers sätt att arbeta. Genom att definiera och förklara professionella 

tjänsteföretag och deras säregna karaktärsdrag får vi en djupare förståelse för hur en 

revisionsbyrå fungerar. Detta kommer till nytta när vi vill förstå hur en revisionsbyrå 

bygger sina kundrelationer och marknadsför sig. Att tidigt definiera revisionsbyråer som 

professionella tjänsteföretag ger oss även en bredare utgångspunkt i sökandet av tidigare 

forskning. Ofta finns studier gjorda på andra företag inom kategorin professionella 

tjänsteföretag. I vissa fall har vi bedömt dessa som överförbara till vårt valda område. 
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4.3 Relationsmarknadsföring 

Christopher et al (2002, s. 27) menar att historiskt sett har företag använt sig av flera 

tjänstemän för att inte ha alla ägg i samma korg och hålla dessa på avstånd för att 

informationsspridningen mellan företaget och tjänstemännen skulle vara minimal men 

ändå tillräcklig. Nuförtiden är det snarare tvärtom. Man vill minska antalet leverantörer 

och är mer öppen för att dela med sig information mellan varandra och man uppmuntrar 

samarbete. Ravald och Grönroos (1996, s. 23) påpekar att det är viktigt att företag inser 

att kundrelationen kan ha en avgörande effekt för det värde som kunden känner att man 

levererar. Att värna om och behålla sina kunder kan vara en viktig faktor för att hålla sig 

konkurrenskraftig på marknaden. Tidigare såg man värdeskapande som värdet kunden 

skapar åt företaget istället för det värde som företaget skapar åt kunden.  

Man lade förr för stor vikt på vanliga engångstransaktioner och mindre vikt på värdet av 

långsiktiga kundrelationer under och efter arbetet (Christopher et al. 2002, s. 191). 

Marknadsföringen som riktar sig på engångstransaktioner kallas för 

transaktionsmarknadsföring. Transaktionsmarknadsföringen riktar sig till alla kunder, 

oberoende om de är gamla eller nya (Grönroos 1996 s. 9-10). 

Relationsmarknadsöringen som fokuserar på att behålla lönsamma kunder och ha en 

ömsesidig tillit till dessa så att relationerna blir långvariga (Gummesson 2002, s. 15). 

Relationsmarknadsföringens syfte är att göra nya kunder till klienter som regelbundet 

köper varor och tjänster, och sedan successivt gör dem till lojala klienter som 

förespråkar företaget. Detta leder till att klienten spelar en viktig roll i den positiva 

ryktesspridningen. (Karantinou & Hogg 2001, s. 268)  

Det är dyrare att skaffa nya kunder än vad det är behålla gamla kunder (Grönroos 1996; 

Christopher et al. 2002; Gummesson 2002; Karantinou & Hogg 2001; Rosenberg & 

Czespiels 2007). Det har därför blivit allt viktigare för företagen att fokusera på att 

skapa bra relationer med sina kunder. I Rosenberg och Czespiels (2007, s. 45) artikel 

påstår de att genomsnittsföretaget spenderar uppskattningsvis sex gånger mer för att få 

tag i en ny kund än vad företagen spenderar för att behålla en kund man redan har. 

Därför har det under de senaste årtiondena blivit viktigare för företagen på fokusera på 

att bevara sina kunder. I Karantinou och Hoggs studie (2001, s. 276) var alla 

respondenter i studien eniga om att lojala och långsiktiga klienter är en viktig källa för 

lönsamhet i deras företag. 

Ravald och Grönros (1996, s. 24-25) menar att det som kunder upplever vara av värde 

som exempelvis utbudet av tjänster och varumärke är inte de mest värdefulla aspekterna 

för kunden i en långsiktig relation. Dessa komponenter är av stort värde för kunden, 

men det har större betydelse när det kommer till att välja mellan olika leverantörer. I de 

långsiktiga kundrelationerna är det kontinuitet, trovärdighet, säkerhet och sådana 

faktorer som kommer i fokus och som tillsammans skapar en tillit som leder till 

kundlojalitet. När en kund kan känna tillit, leder detta till att hon slipper känna en oro 

för att jobbet som företaget gör inte blir bra utfört. Det blir av stor betydelse och mycket 

värdefullt för kunden i det långa loppet. Därför är det viktigt att företaget inser vikten av 

kontinuitet, trovärdighet och säkerhet i en kundrelation. Dessa egenskaper bidrar till att 

kunden kan känna tillit och slippa uppoffra kraft åt att vara osäker och orolig. I vanliga 

tjänsteföretag är det viktigt att kunden har förtroende för personen som utför tjänsten. 

Tillit har nog en ännu större roll för professionella tjänsteföretag. Gummesson (2002 s. 

23) menar att professionella tjänsteföretag lever på deras klienters förtroende för dem. 
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Den enskilda tjänstemannen kan vara viktig för ett företag och måste vara tillgänglig för 

företaget när det behövs. Företaget kanske inte vill vända sig till en annan tjänsteman, 

även om han är från samma byrå. Oftast vet företaget bara delvis vad det är de köper, så 

när de köper tjänsten gör de det oftast i förtroende för den enskilde tjänstemannen.  

4.3.1 Relationsmarknadsföringens utmaningar 

Något varje professionellt tjänsteföretag måste ha i åtanke är att de tillvägagångssätt 

som används i vanliga tjänsteföretag inte är lika självklara att använda i de 

professionella tjänsteföretagen. Bloom (1984, s. 103-108) redogör i sin artikel ett antal 

utmaningar som professionella tjänsteföretag står inför när de ska marknadsföra sig.  De 

utmaningar som bland annat nämns är: 

1. Strikta etiska och lagrättsliga begränsningar. Vid marknadsföringen av 

produkter och tjänster kan man nästan göra vad som helst för att behaga sina 

kunder. Inom revisionsbranschen måste revisorn iaktta god revisorsed, vara 

opartisk och självständig enligt revisorslagen. Att göra det kunder vill, 

exempelvis förbise väsentliga felaktigheter är ett lagbrott och skulle skada 

revisionsbyråns rykte, men även skada deras kunder och andra parter som 

långivare och leverantörer etc.  

2. Köparens osäkerhet. Eftersom man inte kan mäta exakt vad man får av ett 

professionellt tjänsteföretag, krävs det att kunden kan lita på säljaren. Därför är 

det otroligt viktigt att revisionsbyråers anställda lyckas skapa en ömsesidig tillit 

till varandra som kan minska köparens osäkerhet. 

3. Måste uppfattas ha erfarenhet. Som bakgrund av att köparen är osäker, föredrar 

köparen de revisorer som har jobbat inom samma verksamhetsområde tidigare. 

4. Begränsad förmåga att differentiera sig. Eftersom professionella tjänster kan 

vara svåra att utvärdera, kan det vara en svår uppgift att differentiera sig från 

sina konkurrenter. Den stora utmaningen är att få sina klienter att tro att man gör 

en specifik tjänst annorlunda och bättre än sina konkurrenter. 

5. Från att utföra till att sälja. Samtidigt som den professionella tjänstearbetaren 

utför sina huvudsakliga uppgifter (rådgivare utför exempelvis 

rådgivningstjänster), marknadsförs flera andra av byråns olika tjänster som han 

eller hon kommer vara delaktig i till en trovärdig grad. Detta är mer aktuellt nu 

när flera har möjligheten att välja bort revisionstjänster. 

4.3.2 Studier i kundrelationer 

Under denna rubrik redogör vi för några studier av professionella tjänsteföretag och 

revisionsbyråers kundrelationer där värdeskapande, tillit och tillfredsställelse är 

relevanta faktorer i arbetet med kundrelationer. Nedan redogör vi för de slutsatser 

forskare inom områdena har kommit fram till. 
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4.3.2.1 Värdeskapande 

Blackburn et al. (2010 s. 1, 19-20) har utfört intervjuer med småföretags ägare som 

driver företaget samt tjänstemän som utför redovisning och rådgivning till företag. 

Intervjuerna är gjorda i Storbritannien och Australien och omfattar totalt 21 intervjuer 

med småföretag, rådgivare och redovisare. Studien bekräftar den ingripande roll 

förtroende, relationer och etik har för tillhandahållandet av affärsrådgivning. I resultaten 

finner man bland annat att compliance services, det vill säga redovisningstjänster som 

måste genomföras årligen (avskrivningar, periodiseringar och dylikt), anses mer som en 

kostnad än något värdeskapande för företaget eftersom det krävs oavsett man vill det 

eller inte. I motsats till detta anses exempelvis affärsrådgivning vara något som skapar 

värde eftersom det är vad småföretag verkligen efterfrågar, istället för att det ska vara 

något som måste utföras på grund av lagrättsliga skäl. Att skapa värde för kunden är 

något som ständigt bör prioriteras av tjänstemännen. Hur ett företag skapar och 

levererar det är centralt för en kunds fortsatta relation med det företaget. Eftersom värde 

i slutändan alltid definieras av kunden, måste de professionella tjänsteföretagen konstant 

utvärdera hur värdet har åstadkommits. Kunderna efterfrågar fortsättningsvis efter mer 

och förväntar sig service efter tjänstens utförande som en del av det totala värde som 

skapas (Trasorras et al. 2009, s. 625) 

Studien utförd av Trasorras et al. (2009) i USA, var syftet att bedöma kundernas 

upplevda värde av professionella tjänster och hur detta påverkar tillfredställelse och 

kundlojalitet. Studien är utförd på professionella tjänstemän, varav 61 procent jurister 

och 22 procent är revisorer, banktjänstemän och försäkringsagenter av 149 

respondenter. Man kom fram till att service, kvalitet, image, pris och värde har stor 

betydelse i relation till att kunder stannar kvar. Störst betydelse hade kvaliteten på 

tjänsten tätt följt av företagets image och urvalet av tjänster. Minst betydelse var priset 

på tjänsterna i relation till kundlojalitet. Av de fem faktorerna var värde (som ensam 

aktor) den faktor som hade näst minst betydelse för att kunden ska fortsätta köpa 

tjänster. Däremot slutsatsen forskarna kom fram till var att värdeskapande är en av 

huvudfaktorerna till att kunder fortsätter köpa tjänster och att det är omöjligt att göra 

kunden nöjd och lojal utan att ha skapat värde innan. (Trasorras et al. 2009, s. 628). 

4.3.2.2 Tillit 

Revisionsbyråer följt av banker och advokatbyråer används flitigast till rådgivning av 

företag och graden av tillit framgår vara den främsta förklaringen till detta enligt 

Bennett och Robson (1999) gjorde en omfattande undersökning i Storbritannien om 

omfattningen, inköpen och effekterna av extern rådgivning. De tjänsteföretag med hög 

grad av specialisering och som har en hög grad av professionell självreglering 

(exempelvis god redovisningssed) används flitigast. De innehar en så kallad 

institutionell tillit (Bennett & Robson 1999, s. 176). Den institutionella tilliten får en 

extra betydelse för ägarna i småföretaget på grund av att rådgivning är en speciell typ av 

tjänst som till stor del handlar om immateriella produkter (Gooderham 2004, s. 8). 

Argumenten om institutionell tillit stämmer bra överens med de intervjuer i Blackburns 

et al. (2010 s. 29) studie som menar att förtroendet är grunden för en fortsatt bra 

kundrelation. 

I Svanström och Sundgrens (2011) studie undersöker man ett företags val att köpa icke 

revisionsrelaterade tjänster från revisionsbyrån som man även köper revisionstjänster 

av. Eller om man köper icke revisionsrelaterade tjänster från en annan revisionsbyrå. 

Man kommer fram till att det finns ett positivt samband mellan längden på relationen 
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och fler köp av icke revisionsrelaterade tjänster samt kvaliteten på tjänsterna 

(Svanström & Sundgren 2011, s. 24). Revisionsbyråers anställda har en betydande roll 

inom rådgivning för småföretag i många länder utöver den grundläggande redovisning 

de utför. Det varierar i företagens mängd i köpen av rådgivningstjänster. I en norsk 

studie (Gooderham et al. 2004) är målet att bidra med förståelse för de faktorer som 

avgör varför småföretag använder dessa i olika omfattning som rådgivare. Enligt 

Gooderham et al. (2004, s. 16) argumenteras det för att långvariga relationer ofta 

resulterar en högre grad i tillit mellan revisor och klient. Det kan därför härledas till att 

tillit är en viktig faktor i köpen av rådgivningstjänster och att relationslängden mellan 

revisor och företag är en viktig orsak till beslutet att använda revisionsbyrån som 

företagsrådgivare. Men i deras norska studie kommer man fram till slutsatsen att 

anledningen till att småföretagen använder sin revisionsbyrå som rådgivare inte har 

någonting med längden på relationen att göra. Tilliten till revisorn beror på resultatet 

och kvaliteten i de tjänster man levererar snarare än på relationens längd. Till skillnad 

från Svanström och Sundgren (2011 s. 24) som menar att relationens längd har en stor 

betydelse.  

4.3.2.3 Nöjda kunder 

Ravald och Grönroos (1996. s. 20) refererar till en studie utförd av Liljander och 

Sandvik (1995) menar att deras studie kommer fram till att kundens tillfredsställelse har 

större vikt än vad kvaliteten på servicen har. Inom servicebranschen mäter man ofta 

kunders tillfredställelse med skillnaden mellan förväntad service och den service som 

har levererats (Trasorras et al. 2009, s. 618).  Tillfredsställelse värderas olika av olika 

kunder. Kunder som känner sig helt tillfreds med den service de har fått är mycket mer 

lojala än de som känner sig bara tillfreds till en viss nivå. Med andra ord, ett litet tapp i 

tillfredställelse leder till ett stort tapp i lojaliteten till tjänsteföretaget. Även lojaliteten 

bedöms olika. Antingen är man lojal för att man inte har något val att byta 

tjänsteleverantör eller lojal för att man vill fortsätta samarbetet. Den starkaste 

drivkraften för att en kund fortsätter köpa tjänster visade sig vara lojalitet enligt 

Trasorras et al. (2009, s. 628), och lojaliteten tillsammans med värde gör att chansen för 

fler köp ökar. 

Eriksson och Vaghult (2000) studerar vilken inverkan kundlojaliteten har på 

kundrelationen. Studien är utförd på det professionella tjänsteföretaget Mercuri 

International som är ett internationellt konsultföretag inom försäljningsutveckling. Man 

har studerat 80 kunder under en period på några år. Studien kom fram till att 

tillfredsställelse ökar kundlojaliteten betydligt. Detta starka resultat är en av 

relationsmarknadsföringens läror, att varaktiga och djupa relationer resulterar till att 

kunderna blir nöjda (Eriksson & Vaghult 2000, s. 369).  

4.3.2.4 Relation mellan konsult och klient 

I en studie utförd av Fullerton och West (1996) på ett managementkonsultföretag, vars 

primära syfte var att identifiera de viktigaste dimensionerna av en konsultrelation från 

både konsultens och klientens perspektiv. Klienterna i studien kräver att konsulterna ska 

ha en förståelse för klientens situation och att ha i åtanke att inte vara för teoretiska i sitt 

tillvägagångssätt. Klienterna efterfrågade även efter skräddarsydda lösningar från 

konsulterna som reflekterar de utmaningar klienterna möter och inte formler använda 

som universallösningar. Konsulternas mest framkallade dimension var att de skulle 

uppfattas som trovärdiga av klienten. Undersökningen indikerar på att många 

konsultrelationer misslyckas på grund av olika syn på en bra och effektiv relation. 
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Konsulterna ser relationsbildandet som en viktigare faktor för ett effektivt samarbete än 

klienter (Fullerton & West 1996, s. 47).  

Ett av Fullerton och Wests (1996 s. 45) problemformuleringar var om det fanns någon 

systematisk skillnad mellan klienters och konsulters syn på dimensioner. I 

undersökningen fann man speciellt fem signifikanta skillnader, där konsulterna 

konsekvent rankade dimensionerna som viktigare än klienterna. De fem dimensionerna 

är att; 

1. Klientens och konsultens arbete ska ske i klientens takt. 

2. Konsulten lyssnar noga på klientens åsikter. 

3. Klienten värderas i relationen. 

4. Konsulten förtjänar sin plats i projektet. 

5. Det finns en rapport mellan klienten och konsulten. 

Det föreslås att gapen måste bedömas av konsulten i början av tjänsteutövandet och att 

relationen inte kan utvecklas om inte konsulten är tillräckligt flexibel för att förstå 

klientens perspektiv och hjälpa klienten att förstå konsultens process (Fullerton & West 

1996, s. 47-48). 

Karantinou och Hoggs (2001) utförde en fallstudie på multinationellt 

managementkonsultorganisation i London, vars syfte var att producera teoretiska 

förslag om konsult- och klientrelationer och deras strategiska betydelse för 

managementkonsultindusrtin för att öka vår förståelse för arbetet med relationer inom 

professionella tjänsteföretag. Fallstudien kommer fram till att det finns ett stort 

utrymme för konsulter att reflektera på deras egna relationer med sina konsulter. 

Karantinou och Hoggs (2001, s. 273-275, 278) bidrar med flera insikter i konsult- isch 

klientrelationen. Insikter som bland annat nämns är: 

1. Betydelsen av processen i servicen för den allmänna uppfattningen av kvaliteten. 

Oavsett hur utfallet av tjänsten blir, så är köpet av tjänsten i baserat på själva 

tjänstens utförande. 

2. Förtroendet var en central och viktig källa i tilltron för konsulten.  

3. Betoningen av vikten för liknade värderingar mellan konsult och klient, som är 

en bas för en bra relation. 

4. Relationen mellan personerna blir starkare än själva relationen mellan företagen.  

5. Från klienternas perspektiv är empati och ärlighet de viktigaste kvaliteterna som 

en konsultfirma bör visa för att klienter ska vilja ha en långsiktig relation.   
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4.3.2.5 Klientens förväntningar 

I professionella tjänsteföretag är förväntningar mer komplext än vad de är i ett vanligt 

tjänsteföretag, exempelvis i en pizzeria där förväntningarna är mer konkreta och av mer 

kortsiktig natur (Ojasalo 2001, s. 205) En viktig del i en tjänstemans arbete är att  vara 

uppmärksam på klientens förväntningar av samarbetets utfall (Kakabadse 2006, s. 435).  

McNeilly och Feldman-Barr (2006 s. 152, 157) utförde en studie där man identifierade 

en uppsättning gemensamma förväntningar, undersökte möjligheterna att överträffa 

dessa och göra kunderna nöjda genom att överväga potentialen för att överträffa dem. 

Studien föreslår att revisionsbyråers klienters förväntningar blir regelbundet 

överträffade när tjänstemännen uppvisar expertis, kunskap om företagets bransch, 

respekterar klienternas tid och god kommunikationsförmåga. Det vill säga faktorer som 

anses som centrala egenskaper hos en revisionsbyrå. Enligt studiens resultat är det 

särskilt viktigt att hålla deadlines och att man har kunskap om företaget och dess 

bransch. Däremot behöver varje tjänsteman förstå och veta klientens nyckelbehov och 

önskemål, samt inse att klienterna och dess förväntningar inte är homogena. Det finns 

således inget standardiserat sätt att göra en klient nöjd.  

Ojasalo (2001) beskriver i sin artikel om tre olika förväntningar som är karaktäristiska 

för professionella tjänsteföretag. De tre typerna av förväntningar som Ojasalo beskriver 

är oklara, implicita och orealistiska förväntningar. Ibland förstår inte kunder vad det är 

de vill ha från tjänsteföretaget och de känner att något är fel eller otillräckligt men de 

vet inte vad det är. De vill ha en förbättring, men vet inte vad för slags förbättring de 

vill ha. De har så kallade oklara förväntningar när de förväntar sig en förändring men 

vet inte exakt vad det är de vill förändra. Om inte de oklara förväntningarna förverkligas 

kommer klienten inte att känna sig tillfredsställd, men vet inte exakt varför hon inte är 

tillfredsställd. Implicita förväntningar är när något verkar så självklart att klienten inte 

aktivt eller medvetet ens tänker på det eller möjligheten att förväntningarna inte 

kommer att förverkligas. Förekomsten av en implicita förväntningar blir tydliga när de 

inte uppfylls. Explicita förväntningar, som är motsatsen till implicita förväntningar, är 

medvetna antaganden och önskemål om en service. De uppmärksammas explicit av 

klienten huruvida förväntningarna är uppfyllda och vet klart vad som gick fel om de inte 

uppfylls. Orealistiska förväntningar är omöjliga eller högst osannolika förväntningar för 

tjänstemannen, eller för klienten själv, att uppfylla. Exempelvis har ett företag haft ett 

dåligt år och nära konkurs. De har kommit in i en situation där inget mer kan göras, men 

klienten (företaget) tycker att revisionsbyrån borde kunna göra någonting för att rädda 

företaget från att gå i konkurs. Den orealistiska förväntningen blir alltså att klienten 

förväntar sig att revisionsbyrån kommer på en lösning så att företaget inte försätts i 

konkurs. Ju mer realistiska klientens förväntningar är, desto större sannolikhet ar det att 

de uppfylls och den kundupplevda kvaliteten på servicen blir större. En klients 

förväntningar kan innehålla alla ovannämnda förväntningar samtidigt och graden av de 

kan variera (Ojasalo 2001, s. 202-203).  

 Ojasalo föreslår (2001, s. 204-205) olika lösningar för att kunna uppfylla de 

ovannämnda förväntningarna. För att göra de oklara förväntningarna till mer klara och 

precisa krävs det att tjänstemannen fokuserar förväntningarna. Detta sker genom en  

dialog mellan tjänstemannen och klienten. Genom att klientens förväntningar blir mer 

fokuserade så blir de mer klara och klienten blir mer övertygad över vilken förändring 

hon vill ha och framförallt behöver för att uppnå tillfredsställelse i det långa loppet.  

Eftersom denna process kräver tid från klienten och kan upplevas som jobbigt, kan detta 
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leda till missnöje på kort sikt, men på lång sikt leder det till stor sannolikhet till klienten 

blir nöjd och sålunda högre långsiktig kvalitet. Det kan hända att de avslöjade oklara 

förväntningarna är något som det professionella tjänsteföretaget inte kan bemöta. I ett 

sådant fall har tjänstemannen valet, eller skyldigheten, att avstå uppdraget. Att avstå 

från ett uppdrag som man inte kan bemöta hjälper tjänsteföretaget på lång sikt, eftersom 

det kan resultera till dålig word-of-mouth och förstöra det professionella 

tjänsteföretagets rykte.  

Efter ett långt ömsesidigt samarbete mellan parter klient och professionellt 

tjänsteföretag kan vissa servicerelaterade egenskaper verka självklara, det vill säga att 

förväntningarna ändras från att bli explicita till implicita. Omedvetet börjar klienten se 

för många ut av dessa egenskaper som självklar fakta och får därför för många implicita 

förväntningar. Detta ökar sannolikheten till att gapet mellan de förväntningar från 

klienten och vad det professionella tjänsteföretaget klarar av. Precis som att göra oklara 

förväntningar mer fokuserade, kan implicita förväntningar bli avslöjade. Att avslöja 

implicita förväntningar verkar alltid öka sannolikheten till hög kundtillfredsställelse och 

kvalitet på lång sikt (Ojasalo 2001, s. 204-205). 

När orealistiska förväntningar inte blir uppfyllda, då blir klienten missnöjd och eftersom 

förväntningarna är orealistiska, kan inte missnöjdhet undvikas. Man kan istället försöka 

anpassa förväntningarna i ett tidigt stadium av serviceprocessen i enlighet med vad det 

professionella tjänsteföretaget kan erbjuda och därav göra förväntningarna realistiska. 

Denna anpassning gör att framtida missnöjen kan undvikas. Alla dessa metoder för att 

hantera de olika förväntningarna ökar chanserna till att uppnå långsiktig kvalitet och 

kundtillfredsställelse (Ojasalo 2001, s. 205-206).  

 

Figur 1. Modell för hantering av förväntningar (Ojasalo 2001, s. 206). 

  

4.4 Produktifiering 

Revisionsbyråer står inför ett stort problem då de ska kommunicera till den tänkta 

kunden att denne behöver revisionsbyråernas tjänster. Att produktifiera en tjänst innebär 

att säljaren förtydligar och förklarar på olika sätt vad tjänsten innebär. 

Produktifeieringen av en tjänst görs för att säljaren ska ha någonting konkret att visa 

upp för kunden, kan revisorn hålla fram någonting konkret till kunden upplever han 
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med största sannolikhet inte samma risk med köpet då han faktiskt ser att han får 

någonting för pengarna. För att bygga och behålla goda kundrelationer kan inte kunden 

uppleva att han inte får någonting för pengarna han spenderar på revisionsbyrån. Ett sätt 

för revisionsbyrån att få en nöjdare kund är därmed att se till att han aldrig lämnar byrån 

tomhänt.  

Ett problem som professionella tjänsteföretag ställs inför är hur de ska marknadsföra 

sina tjänster. Det kan upplevas som problematiskt att standardisera marknadsföring för 

tjänster som i hög grad karaktäriseras av kundanpassning och heterogenitet. (Jaakkola 

2011, s. 221) (Det vill säga att tjänsten i fråga är i hög grad anpassad till kunden och det 

man slutligen säljer blir i det närmaste unikt).  

När tjänsten i fråga är svårdefinierad och i princip omöjlig för företagaren att 

mäta/utvärdera under dess utnyttjande samt efter den är avklarad kan det uppfattas som 

riskfyllt att köpa den. Asymmetrisk information råder och kunden har ingen möjlighet 

att veta om han blivit lurad eller inte. För att en sådan tjänst ska köpas krävs att kunden 

litar på säljaren (Emons, 1997 s. 107). 

Forskning utförd på området antyder att någonting som beslutsfattarna i ett 

professionellt tjänsteföretag kan överväga är att göra tjänsterna som de erbjuder till 

försäljning mer konkreta. Detta innebär att kunden ska uppleva att han köper någonting 

riktigt och fysiskt. Detta skall även levereras av professionell expertis. Detta står i 

kontrast till det kunden kan uppleva karaktäriserar professionella tjänster, egenskaper 

som diffust och odefinierbart vilket inte alls är fördelaktigt (Jaakkola, 2011). För att 

expandera ett företag inom professionella tjänstebranschen krävs att företaget kan 

erbjuda samma professionella tjänster upprepade gånger, det får inte förekomma 

signifikanta skillnader mellan vad kunden upplever att han köper om transaktionen sker 

mellan olika individer på företaget, eller om tjänsten köps i stad A eller i stad B. För att 

så inte ska bli fallet fordras viss grad av systematisering och standardisering av tjänsten. 

Man ska som kund inte uppleva signifikanta skillnader mellan hur en tjänst är utformad 

samt resultatet av den, beroende på var den är inhandlad (Jaakkola 2011, s. 227). 

Kunder föredrar konkreta och väl definierade tjänster i motsats till abstrakta sådana. När 

det kommer till forskning som tidigare gjorts på området ser den försök till att 

standardisera professionella tjänster som ej lämpligt. Standardisering har setts som ett 

system som endast tillskrivits tillverkningsindustrin, där man i mycket hög grad utför 

samma process upprepande med ett närmast identiskt resultat. Även tjänsteföretag med 

som mål att massreproducera en viss tjänst, till exempel en snabbmatsrestaurang har 

nytta av att standardisera sin process. (Jaakkola 2011, s. 228) 

Kontra detta visar studien av Jaakkola (2011 s. 228-229) att produktifiering och därmed 

standardisering är en viktig del av det professionella tjänsteföretaget. Detta ger 

tjänsteutföraren mer tid till individualiserat högkvalificerat arbete. Man vill mena på att 

istället för att kategoriskt avfärda standardisering av professionella tjänster ska man 

försöka hitta den perfekta balansen mellan individualisering och standardisering av 

tjänsterna detta i syfte att spara tid och resurser där det går och kunna koncentrera sig på 

att skräddarsy och individualisera tjänsten efter företagets behov. 

Om produktifiering är någonting som de revisionsbyråer vi undersöker använder 

kommer detta att undersökas närmare. Upplever de att tjänsterna blir lättare att sälja 

eller har det överhuvudtaget inte någon betydelse i praktiken? Liknande frågor ställ till 
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kunden, upplever denne i praktiken mindre risk vid köpet i enlighet med teorin om 

denne får någonting konkret i handen? Ämnet är av intresse och bidrar till förståelsen 

för hur relationen mellan kund och byrå ser ut. 

4.5 Att utvärdera en tjänst 

Servuction modellen är en modell för att visa vad kunden till ett konsultföretag faktiskt 

kan utvärdera. Vid utvärderandet av tjänster kan ofta ingen fysisk slutprodukt granskas, 

så hur gör kunden för att värdera tjänsteföretagets prestation? För att värdera tjänsten 

måste kunden förlita sig på alternativa metoder.  

Modellen delar in serviceprocessen i två, det som sker på scen och det som sker bakom 

scenen. Allt som sker på scen är sådant som kunden kommer i kontakt med och 

sedermera även kan utvärdera. Själva tjänstegenomförandet, vilket kunden aldrig 

kommer i kontakt med sker ofta bakom scen i form av t.ex. en revision. Eftersom 

kunden aldrig kommer i kontakt med själva utförandet av tjänsten och att utvärdera den 

ofta är omöjligt får kunden lita till de upplevelser denne fått av processerna på scenen 

(Martin et al., 2001, s. 139). 

Eftersom kunden varit i kontakt med personal från tjänsteföretaget kommer de spela en 

viktig roll. Vad kunden upplever i relation till dessa samt miljön där möten med 

tjänstepersonalen äger rum blir faktorer som vägs in i den totala bedömningen av 

tjänsten. Det vill säga Företagets serviscape blir oerhört viktig då den är en av de få 

saker kunden kan bedöma. Kunden tar även hänsyn till andra kunders uppfattning och 

Deras erfarenheter från byrån vägs in i bedömningen och kan därmed förstärka antingen 

positiv eller negativt uppfattning (Martin et al., 2001, s. 140-141). 

Martin et al menar att det som bygger kunden/klientens förväntningar är ett antal 

outtalade ”psykologiska kontrakt” mellan konsulten och klienten. Dessa outtalade 

förväntningar riskerar att leda till att gap uppstår mellan parterna och dess förväntningar 

på varandra (Martin et al., 2001, s. 144). 

4.6 Förväntningsgap 

Finns det en skillnad mellan vad kunden efterfrågar och vad det professionella 

tjänsteföretaget levererar, och kanske viktigare, vad upplever kunden att han får? 

Förväntar han sig X och får x eller förväntar han sig kanske x och får X? 

Förväntningarna och idén om vad tjänsten ska innefatta spelar stor roll i kundens 

slutliga utvärdering av tjänsten och resulterar i om han blev nöjd eller inte.  

Kan det vara så att valet att inte längre efterfråga revisionsbyråernas tjänster är kopplat 

till att företagen inte varit nöjda med revisionsbyråernas arbete? Vad beror iså fall detta 

på? Finns det ett gap mellan vad kunden vill ha och vad revisionsbyrån tror att kunden 

vill ha? kan detta eventuella förväntningsgap leda till att kunden, nu när valmöjligheten 

finns, inte längre upplever det attraktivt att köpa revisionstjänsten. Att stänga detta gap 

borde vara en av revisionsbyråernas viktigaste utmaningar. 

4.6.1 Toleranszon 

Vissa företag klarar av att få mycket lojala kunder, kunder som alltid försvarar och 

lovprisar företaget. Vad gör dessa företag som andra inte gör? Är de helt enkelt så 

mycket bättre, eller har de en större förståelse för exakt vad kunden vill ha och levererar 
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det? Att förstå vad det är kunden förväntar sig är en förutsättning för att kunna leverera 

perfekt service. Om företaget kan matcha kundens förväntningar mot det denne 

upplever att han får kommer kunden bedöma företagets service som god (Parasuraman 

et al. 1991, s. 39). 

Tjänster är heterogena det vill säga att samma tjänst utförd två gånger inte 

nödvändigtvis kommer att uppfattas likadant. Skillnaden mellan olika tjänsteföretag 

men även mellan olika anställda på samma företag kan vara stor. (Wilson et al., 2008 s. 

58)  

Som regel förväntar sig kunden att företag ska uppträda ärligt. Eftersom att kunden 

betalar bra pengar förväntar han sig i sin tur bra service. Skulle ett företag 

(revisionsbyrå) inte bete sig vad kunden anser schyst skapas bitterhet och misstro mot 

företaget. Det kunden betalar för tjänsten är även det starkt kopplat till de förväntningar 

som han känner (Parasuraman et al. 1991, s. 40).  

Toleranszonen är uppbyggd som ett fält mellan de två ytterligheterna, önskad service 

och tillräcklig service Önskad service är den nivå på tjänsten som kunden vill ha men 

kan tänka sig acceptera servicen ända ner till nivån tillräcklig service. Skulle tjänsten 

uppfattas som ännu sämre, det vill säga under tillräcklig service skulle kunden bli 

missnöjd med tjänsten och förtroendet för företaget skulle undermineras. Skulle 

däremot tjänsten uppfattas som bättre, alltså ovanför önskad service skulle kunden bli 

positivt överraskad och mycket nöjd. 

 

Figur 2 Toleranszoon (Wilson et al., 2008 s. 58).  

 

Att överträffa kundens förväntningar i ett professionellt tjänsteföretag är svårt på grund 

av tjänsternas natur och de credence kvaliteter de uppvisar. Därför är det av vikt att 

förstå vad kunden värderar och vad hon associerar till överträffade förväntningar. De 

viktigaste faktorerna att hålla deadlines och uppfylla det man lovat samt att vara 

kunnig/påläst om klientens företag (Feldman Barr & McNelly, 2006, s. 154, 157). 

Prausman et al. Menar att överträffa kundens förväntningar görs lättast under 

serviceprocessen. De förväntningar kunden har på tjänsten kan klassificeras in i fem 

dimensioner: Tillförlitlighet, det materiella, lyhördhet, försäkran och empati. 

Tillförlitlighet är den enda av dimensionerna som mäts efter att tjänsten slutförts och 

resultatet kan utvärderas. De andra är alla faktorer som kunden kommer i kontakt med 
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under tjänstens utförande (Parasuraman et al. 1991, s. 41). Om man vill ranka dessa 

dimensioner så har tillförlitlighet uppfattats som den viktigaste. Att leverera tillförlitliga 

tjänster är i kundens ögon det viktigaste för att möta deras förväntningar men vill man 

överstiga dem blir dimensionerna under processens gång viktigare. Att vara lyhörd och 

visa empati för kunden och dess behov är de säkraste sätten för företaget att överträffa 

van kunden bara förväntar sig och därmed göra denne positivt överraskad (Parasuraman 

et al. 1991, s. 41). 

Toleranszonen är någonting individuellt, olika kunder har olika uppfattningar om hur 

god service ska fungera. Medan vissa kunder uppskattar snabb service kan andra istället 

uppskatta att det tar lite tid och istället se kvalitet som någonting mycket viktigare 

(Wilson et al., 2008 s. 59). En annan faktor som kan få toleranszonen att smalnas av och 

stiga är erfarenhet. En kund med mycket erfarenhet av tjänsteutnyttjande vet i hög grad 

vad han kan förvänta sig och kan därmed ställa högre krav. Risken att en erfaren kund 

ska klaga högljut om han inte är nöjd är även den högre än hos en oerfaren kund som 

inte har så många liknande erfarenheter att jämföra med (Parasuraman et al. 1991, s. 

42). 

På samma sätt kan toleranszonen förflyttas neråt. Befinner man sig som kund på en 

marknad med begränsat utbud har finns inte lika stora möjligheter att byta leverantör. 

Det betyder inte nödvändigtvis att förväntningarna på tjänsten sjunker men däremot kan 

det betyda att kunden tolererar mer då det trots allt är den bästa tjänst som för tillfället 

finns att tillgå (Parasuraman et al. 1991, s. 43). Samma kund kan även ha olika 

toleranszon beroende på tillfälle. En person som väntar i en kö har mycket högre krav 

på snabb service en dag då han är stressad än en vanlig dag. Detta betyder att exakt 

samma tjänst kan uppfattas som tillräcklig ena dagen och som riktigt dålig och absolut 

för långsam andra dagen trots att den gick lika fort, detta eftersom kundens toleranszon 

förskjutits. (Wilson et al., 2008 s. 59) 

Att ”bara” leverera det kunden förväntar sig är inte per automatik nog för att garantera 

att kunden stannar kvar som kund till företaget. För att behålla relationen och förhindra 

att kunden byter kan en strategi vara att aktivt försöka överträffa kundens förväntningar. 

Om företaget inte lyckas leverera vad kunden uppfattar som tillräckligt service är 

chansen stor att kunden lämnar byrån. När sådant sker resulterar det ofta en stor mängd 

negativ word of mouth från den forna klienten (Feldman Barr & McNelly, 2006, s. 

154). 

4.6.2 GAP-modellen  

GAP modellen är en modell för att undersöka kundens ”nöjdhet”, d.v.s. om det finns en 

skillnad mellan vad kunden förväntar sig att företaget i fråga ska leverera och vad 

kunden upplever att företaget faktiskt levererar. Modellen är uppbyggd i ett antal gap 

som företaget bör sträva efter att stänga, med målet att i slutändan kunna leverera exakt 

den tjänst som kunden förväntar. Genom att göra detta kommer kunden uppleva tjänsten 

som bra och därmed förbli nöjd. Vi redogör här för GAP-modellen i sitt grundutförande. 
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Figur 3. Gap-modellen (Wilson et al., 2008 s. 114) 

 

 

Kundgapet. (Gap 5) är det gap som uppstår om kunden inte får det han förväntar sig. 

Det finns alltså ett gap mellan vad kunden förväntar sig och vad han upplever att han får 

(Wilson et al., 2008 s. 105). Gapmodellens mål är att stänga detta gap och leverera 

exakt den tjänst som kunden förväntar sig och därmed tillfredställa denne. För att 

minska kundgapet måste man först minska så kallade leverantörsgapen.  

Leverantörsgapen. (Gap 1-4) är fyra stycken och alla poserar de utmaningar som 

tjänsteföretaget måste ta itu med (Wilson et al., 2008 s. 106-112). 

Gap 1: Inte veta vad kunden förväntar sig. Om företagets uppfattning om vad kunden 

förväntar sig av tjänsten skiljer sig från vad kunden faktiskt förväntar sig uppstår ett gap 

och företaget kommer att göra vad de tror ät rätt för att miniska det gapet. Om företagets 

uppfattning om vad kunden vill ha är fel kommer de lägga sina resurser på fel saker. 

Gap 2: Inte välja rätt service design och standarder. Gapet beror även här på att 

företaget tror att de vet vad kunden förväntar sig, har de fel i sina antaganden kommer 

kundens upplevda erfarenhet av att handskas med företaget att försämras. Som del av 

detta gap är även företagets servicescape. Miljön där företaget gör affärer med kunden 

signalerar mycket om vilken typ av företag det handlar om. Om inre miljön inte möter 

kundens förväntningar är risken stor att kunden bedömer tjänsten som sämre. 

Gap 3: Inte leva upp till de satta servicedesigner och standarder. Det tredje gapet är 

misslyckandet att efterleva vad som lovats i gap 2. Att sätta upp väl fungerande 

standarder och servicescape som kunden vill ha är självklart, men det viktiga är att 

företaget kan efterleva de höga krav som ställs. Företaget måste ha resurser redo för att 

se till att det inte uppstår skillnader mellan vad som lovats i teorin och det företaget 

faktiskt levererar. 
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Gap 4: Inte leverera det prestationer man lovat. Det fjärde och sista gapet handlar om 

företagets externa kommunikation till kund. Om extern kommunikation i form av 

reklam överdriver företagets kapabilitet och därmed ger kunden för höga förväntningar 

kommer han att bli besviken av vad han faktiskt blir levererad. Företaget måste hantera 

kundens förväntningar på så sätt att han blir nöjd med tjänsten om de vill minska gapet 

och därmed behålla en nöjd kund. 

Gap-modellen har använts i tidigare i studier av relationen mellan ett professionellt 

tjänsteföretag och dess kunder (Brown & Swartz 1989, s. 93). Modellen går att 

modifiera från sitt grundutförande så att istället för att mäta gap som ej uppfattas 

relevanta för studien mäter man endast gapen av intresse. I en studie från 1989 som 

undersöker tjänstekvalité inom sjukvården med hjälp av gapmodellen valde forskarna 

att endast använda sig av tre gap. I motiveringen till detta val nämndes de unika 

karaktärsdrag som professionella tjänsteföretag uppvisar, bland andra egenskapen att i 

många fall konsumeras tjänsten samtidigt som den produceras (läkare undersöker 

patient) (Brown & Swartz 1989, s. 93). Vi finner detta tillvägagångssätt intressant och 

kommer utifrån gap modellen även vi att precisera de delar vi finner relevanta för vår 

undersökning och använda oss av dem. 

Genom att ta med gapmodellen i vår teoretiska referensram får vi verktyg att undersöka 

förväntningsgap mellan kunden och revisionsbyrån. Teorierna kring det eventuella 

gapet mellan kund och revisionsbyrå kommer att ligga till grund för vår empiriska 

undersökning och hjälpa oss svara på vårt problem och syfte. Teorin är extra intressant 

eftersom den mäter både kunden och byrån, vilket kommer krävas för att upptäcka 

skillnader mellan parterna och generera lösningsförslag. 
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4.7 Sammanfattande tabell av källor 

Teorikapitlet bygger på flera olika vetenskapliga artiklar. Här ger vi läsaren en 

sammanfattande tabell över kapitlets mest välciterade källor. Vi pressenterar artiklarnas 

forskningsområde samt förklarar relevans till vår studie.c 

Tabell 2. Matris över viktiga vetenskapliga artiklar som använts 

Författare  Fokus Relevans för vår studie 

Von Nordenflycht  

(2010) 

Det professionella  

tjänsteföretaget 

Definiera revisionsbyråer  

som professionella 

tjänsteföretag 

Bennett & Robson  

(1999) 

Omfattning, inköp & effekter  

av extern rådgivning 

Revisionsbyråer används  

flitigast som rådgivare  

bland småföretagare 

Trasorras et al.  

(2009) 

Bedöma kunders upplevda  

värde av professionella 

tjänster 

Värde är vitalt för att kunden  

ska vara nöjd Och lojal 

Fullerton & West  

(1996) 

Identifiera viktigaste  

dimensionerna  

av konsult - klient relationen 

Fem dimensioner som konsult  

rankade högre än klienter 

Kavantinou & 

Hoggs  

(2001) 

Teoretiska förslag för arbete  

med relationer inom  

professionella tjänsteföretag 

Fem insikter som är av  

betydelse i vår studie 

Ojasalo (2001) Tillvägagångssätt för att 

Hantera klienters 

förväntningar  

Tre olika slags förväntningar:  

oklara, implicita och 

orealistiska 

Blackburn et al.  

(2010) 

förtroende, relationer och  

etik i affärsrådgivning 

Vad som skapar värde  

inom revisionsbranschen 

Parasuraman et al.  

(1991) 

Kundens förväntningar  

och toleranszon 

Vikten av att förstå kundens 

förväntningar och möta dessa 

Jaakkola (2011) Tjänsteproduktifiering i  

professionella tjänsteföretag 

Sätt för revisionsbyrån att göra  

tjänsteutbudet mer konkret 
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5 Praktisk metod 
I detta kapitel redogör vi de metodologiska val vi gjort för att kunna genomföra vår 

studie. Vi beskriver den kvalitativa metoden, studiens uppbyggnad samt intervjuernas 

utformning i form av semistrukturerad intervju med en intervjuguide som utgångspunkt. 

Vi redogör även för hur urvalet av respondenter förlupit och hur vi gått tillväga för att 

identifiera intressanta intervjuobjekt.  

5.1 Varför kvalitativ metod? 

I problembakgrunden nämnde vi att tidigare empiriska studier varit kvantitativa. Dessa 

kvantitativa studier framhäver enskilda faktorer som är väsentliga för att kunden ska 

fortsätta vara lojal till sin byrå. Vi vill få en djupare förståelse och med studierna som 

grund utföra semistrukturerade intervjuer med tjänstemän från revisionsbyråer och 

småföretags ägare. Intervjuerna ska hjälpa oss att söka fram de valda respondenternas 

syn på relationen med varandra och på så sätt få en djupare insyn i fenomenet. Något 

som vi inte skulle kunna ta reda på med en kvantitativ ansats (Widerberg, 2002, s. 15, 

17).  

5.2 Urvalsprocessen 

Eftersom avsikten med kvalitativa intervjuer inte är att få fram statistisk generaliserbar 

kunskap bör man inte använda randomiserat urval. Istället strävar forskaren efter att 

hitta personer som besitter lämplig information och kunskap, antingen genom att själv 

välja ut lämpliga respondenter eller genom att respondenterna ”stiger fram” och därmed 

väljer sig själva (Ryen, 2004 s. 77).  

Urvalsprocessen till en kvalitativ intervju innebär inte att man endast väljer personer till 

intervjun utan man måste också ta hänsyn till miljöfaktorer. I valet måste den som 

intervjuar se till att det man faktiskt vill undersöka också går att genomföra (Ryen, 2004 

s. 71). Detta tolkar vi som att det är av stor vikt att intervjuerna kan genomföras på ett 

avskilt ställe fritt från yttre påverkan, exempelvis ett konferensrum där intervjun ostört 

kan genomföras. 

5.2.1 Revisionsbyrå 

Kriteriet för revisionsbyråer var att revisionsbyrån inte skulle tillhöra någon av de fyra 

stora revisionsbyråerna. Det skulle vara två små lokala revisionsbyråer i Umeå för att 

byråernas geografiska och marknadsmässiga förutsättningar skulle vara likartade. 

Begränsningen var grundat på vår övertygelse om att det skulle vara lättare att komma i 

kontakt med byråns ledande beslutsfattare och strateger i en liten organisation än i 

någon av de dominerande aktörerna på revisionsmarknaden. Det var av intresse att utgå 

från två olika revisionsbyråer för att därmed kunna jämföra tillvägagångssätt i de olika 

byråerna, och dra slutsatser utifrån deras kunders uppfattningar om de olika strategierna. 

I valet av intervjupersoner ansåg vi att det var viktigt att genomföra intervjuerna med 

personer i beslutsfattande positioner, personer med god överblick och delaktighet i 

byråns strategiska beslutsfattande och goda kunskaper om kundrelationerna. Eftersom 

en del av intervjufrågorna är avancerade är det svårt för en vanlig anställd vid byrån att 

svara på dem. På grund av dessa kriterier ville vi att intervjupersonerna skulle ha minst 

behörigheten godkänd revisor och vara delägare i byrån.  
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5.2.2 Småföretag 

Kriterier för val av småföretag var att företaget skulle vara kund hos någon av 

revisionsbyråerna i studien. Det hade alltså ingen betydelse om företaget hade samma 

revisor som vi intervjuade eftersom studien är utförd ur revisionsbyråns perspektiv och 

inte ur den enskilde revisorn. I valet av småföretag utgick vi från att revisionsbyråerna i 

studien skulle vara villiga att låta oss ta del av sina kundregister och från de registren 

skulle vi av samma anledningar som i valet av revisionsbyråer inrikta oss på företag 

lokaliserade i Umeå. 

Vi ville att företagen inte skulle omfattas av lagändringen för revisionsplikt men ligga 

relativt nära gränsen för att de skulle kunna komma att omfattas av en eventuell 

framtida gränshöjning. En annan anledning till att vi inte valde företag som inte 

omfattas av lagändringen var för att ha möjlighet att undersöka deras inställning och 

eventuella framtida avhopp om chansen skulle ges. De företag som har haft möjlighet 

att slopa revisionen kan ha gjort det redan innan denna studie. Därför skulle det kunna 

ge en positivt snedvriden bild av hur relationen mellan småföretag och revisionsbyrå är 

eftersom de som varit mest missnöjda redan kan ha slopat revisionen.  

I vårt urval spelade det ingen roll vilken bransch småföretaget kom från. Förutom att 

företaget inte skulle vara verksam inom den ekonomiska branschen. Vi antog att företag 

med bred ekonomisk kunskap skiljer sig från andra företag. Ett sista kriterium var att 

företagets ekonomiska resultat skulle vara stabilt. 

Eftersom det rörde sig om små och ägareledda företag strävade vi efter att få 

intervjuerna med ägare eller ekonomisk ansvarig på företaget. Vi ville att personen som 

är ansvarig för relationen med revisionsbyrån skulle ge sin bild av hur samarbetet 

fungerar. 

5.2.3 Antalet respondenter 

De första revisionsbyråerna och företagen som skulle gå med på att delta i studien 

utifrån de förutsättningar vi hade satt upp skulle bli de som valdes ut. Vi hade valt att 

begränsa studien till två revisionsbyråer och tre vardera av deras kunder. Vårt 

begränsade urval kan förklaras med att vi inte har för avsikt att utveckla generaliserbar 

eller överförbar kunskap, utan vi har inriktat oss på är att hitta samband och begrepp 

(Johansson lindfors, 1993, s. 165). Två revisionsbyråer för att se skillnader i 

arbetsmetoder och tre av deras vardera klienter ger oss sex unika relationer att studera 

och dra slutsatser från vilket vi anser vara tillräckligt. Detta kommer att resultera i ett 

totalt åtta intervjuer. Vi ansåg att det skulle vara tillräckligt för att samla material för vår 

analys men vi tog samtidigt i beaktande att detta kunde ändras under studiens gång. 

”ofta är det omöjligt att fastställa antalet undersökningspersoner i inledningsfasen” – 

Ryen 2004 s. 85.  

Man kan som forskare sikta på att nå teoretisk mättnad. Det vill säga, skulle ytterligare 

en intervju utföras, kommer den inte att bidraga med någon ny information (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 165). Däremot hävdar Lincon och Guba (1985), som har ett mer 

hermeneutiskt synsätt att antalet intervjuer är av mindre vikt, då det endast i 

undantagsfall tror på överförbarhet (Johansson lindfors, 1993, s. 101-102).  
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5.3 Val av respondenter 

5.3.1 Revisionsbyrå 

När vi hade valt ut ett antal revisionsbyråer efter de kriterier vi hade satt, rörde det sig 

om fem stycken. Eftersom vi ville ha bakgrundsinformation om byrån innan vi 

kontaktade dem, krävde vi att byrån skulle ha en egen hemsida. Byrån skulle också ha 

möjlighet att erbjuda redovisnings-, revisions- och andra rådgivningstjänster. Skälet var 

för att studien behandlar byråns förmåga att skapa och bibehålla en god relation till 

kunden, vinna dennes förtroende och därmed möjliggöra försäljning av fler tjänster än 

de obligatoriska. 

För att boka intervjuerna ringde vi upp personen som vi har valt från revisionsbyrån. Vi 

började med att pressentera oss själva och berätta att vi var studenter på 

handelshögskolan vid Umeå universitet och förklarade studiens syfte. Vi förklarade att 

vi skulle utföra intervjuer, att vi har valt ut högt uppsatta personer ur revisionsbyråer, att 

intervjun skulle ta cirka 60 minuter och vi frågade om personen var intresserad av att 

deltaga. Vi försäkrade även att intervjun skulle behandlas anonymt och om personen  

ansåg att någon annan i företaget var mer lämplig, bad vi om att bli hänvisas till denne. 

Vi berättade att vi var medvetna om den tuffa perioden (januari-april är en period som 

de flesta företag blir reviderade), men frågade ändå om de kunde ställa upp. Intervjun 

skulle ske hos dem och de fick föreslå den tid som var mest lämplig. 

Att boka intervjuerna via telefon fungerade bra och för det mesta visade sig revisorerna 

positivt inställda till studien, men vissa var tvungna att tacka nej på grund av sin egen 

arbetsbörda. Det var bara i ett fall som revisorn deklarerade sitt ointresse av att deltaga. 

Vi lyckades dock boka den första intervjun redan på det första samtalet med en liten 

revisionsbyrå med cirka tio medarbetare (byrå B). På grund av revisorns fullbokade 

schema låg intervjun en bit fram i tiden vilket skulle ge oss ytterligare tid att finslipa på 

intervjuguiden.  

Vi fick vår andra bokning till största sannolikhet klar första dagen. Vi ringde den ena 

delägaren, denne lät positiv och tipsade om att vi skulle kontakta den andre delägaren. 

Det var den personen som brukade sköta kontakter av denna art. Vi noterade att 

eftersom delägare två är den som tar hand om liknande intervjuer kan detta ha påverkat 

intervjun i det avseendet att svaren riskerat att bli mer standardiserade. Vi kan dock inte 

avgöra om så blev fallet. Om inte delägare 2 hade möjlighet kunde vi dock återkomma 

för att boka intervju med delägare 1. Tipset visade sig användbart och dagen efter kunde 

vi bekräfta intervjun med kompanjonen då vi lyckats nå honom. Härmed var byrå 

nummer två bokad (byrå A).  

Att ha två olika revisionsbyråer varav den ena är lite större än den andra är mycket 

intressant av anledningen att de båda förmodligen arbetar på olika sätt gentemot kund. 

Att kunna jämföra arbetssätten samt deras kunders upplevelser av dem möjliggör att dra 

olika slutsatser. 

Efter att ha ringt upp och bokat en tid med varje revisionsbyrå, meddelade vi dem i 

samband med samtalet att vi skulle skicka dem e-post där vi bekräftade tidpunkten och 

gav dem information (appendix 3) om vilka ämnen vi skulle beröra under intervjun. 

Detta för att ge dem möjligheten att förbereda sig.  
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5.3.2 Småföretag 

Utifrån de kriterier vi hade satt för småföretagen, använde vi databasen Affärsdata. Med 

Affärsdata kunde vi söka fram de företag i Umeå som revisionsbyrån reviderade. I 

affärsdata kan man finna de nyckeltal som avgör om företaget är tvunget till revision 

eller inte, vilket hjälpte oss i urvalet av företag. Vi sammanställde sedan listor med 

potentiella företag som uppfyllde kriterierna. Innan vi kontaktade företagen, sökte vi 

mer information om dem på deras hemsidor. Visade det sig att ingen hemsida 

existerade, valdes företaget bort. Genom småföretagens hemsidor och Affärsdata fick vi 

fram de kontaktpersoner som sedan valdes ut som potentiella respondenter. 

Efter att ha valt ut de potentiella respondenterna, kontaktade vi dem via telefon och 

presenterade oss själva och förklarade vad studien handlar om. Vi förklarade att 

intervjun skulle ta ungefär 30 minuter och att de och företaget skulle förbli anonyma. 

Alla var positivt inställda men vissa var tvungna att tacka nej på grund av arbetsbörda, 

affärsresor och sjukdom. Exempelvis blev en bokad intervjudeltagare sjuk och vi blev 

därmed tvungna att boka in en annan respondent från ett annat företag. När tid var 

bokad via telefon, gjorde vi som i fallet med revisionsbyråerna, skickade ett e-post där 

vi bekräftade tidpunkten och gav dem ytterligare information  (Appendix 4) om vilka 

ämnen som skulle beröras under intervjun. 

5.4 Intervjuguidens konstruktion 

De flesta forskare är eniga att man vid ett eller annat stadium i mötet med 

intervjupersonen bör använda en intervjuguide. Den semistrukturerade intervjun 

kännetecknas av att man på förhand ställt upp huvudfrågor och teman, men utan att ha 

någon detaljerad formulering eller ordningsföljd. Det är ett samtal med riktlinjer som 

ska hjälpa forskaren genom intervjuprocessen (Ryen 2004, s. 44-46). Dessa riktlinjer 

kommer att vara viktiga för oss i intervjuprocessen eftersom kommer att ske på flera 

företag och revisionsbyråer och som senare i analysen kommer att jämföras för att 

undersöka om det bland annat existerar förväntningsgap.    

I utformandet av intervjuguiden använde vi oss av två metoder för att få intervjuguiden 

utformad på ett strukturerat och fruktbart sätt. Först använde vi oss av en analysskiss för 

att få en överblick på hur intervjuguiden skulle se ut (Widerberg 2002, s. 69). Sedan 

använde vi oss av Kvale och Brinkmann (2009 s. 147-148) metod där vi med hjälp av 

forskningsfrågorna, som vi hade kommit fram till med hjälp av analysskissen, 

utvecklade frågor med mer vardaglig karaktär som vi kunde ställas under intervjun. 

Eftersom vi intervjuade både revisionsbyråer och småföretag, var vi tvungna att utforma 

två olika intervjuguider. Ena guiden som användes för revisionsbyrån appendix 1 och 

den andra för småföretaget appendix 2.  

Vi har valt att ha väldigt öppna frågor i början av vår intervjuguide. Vi ställer frågor och 

ber respondenten att berätta lite om sig själv och om företaget alternativt byrån. 

Anledningen är för att skapa ett öppet klimat och en öppenhjärtlighet som är viktigt för 

att den intervjuade personen ska känna sig trygg (Svensson & Starrin 1996, s. 64). 

Sedan har vi utgått från teorierna när vi har formulerat frågor och kategorier för att 

täcka det teoretiska perspektivet. Under tematiseringen av transkriberingen analyserade 

vi innehållet av respondenternas svar, genom att utgå från huvudrubrikerna; 

bakgrundsinformation, marknad, relation och förväntningar. Att vi minskade antalet 

rubriker var för att inte fastna på teorierna som har varit grunden till intervjuguidens 
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konstruktion och rubriker. Det gjorde vi för att kunna ha ett öppnare förhållningssätt 

och låta det empiriska materialet fylla det teoretiska perspektivet, vilket är i enlighet 

med den gyllene medelvägen (Johansson-Lindfors 1993, s. 59-60). 

5.5 Genomförande av intervju 

Innan intervjuerna läste vi på om intervjuteknik i metodböcker (Kvale & Brinkman 

2009; Ryen 2004; Widerberg 2002), som vi sedan sammanställde i ett dokument för att 

ha som stöd. Innan vi åkte till de olika respondenterna, ägnade vi tid på att få bättre 

information om den organisation respondenten tillhörde. Detta genom tillgodogöra oss 

all information som vi kunde komma åt via deras respektive hemsidor. 

På respondentens arbetsplats presenterade vi oss själva vilka vi var och vad vi håller på 

med. Vi hade meddelat innan per e-post att vi skulle uppskatta om vi kunde utföra 

intervjun i ett avskilt rum. Detta önskemål uppfyllde båda revisionsbyråerna samt fyra 

av de 6 företagen. När vi hade satt oss ner där intervjun skulle genomföras, försäkrade 

vi än en gång att respondenten skulle förbli anonym, om intervjutidens längd och att 

diktafonens användning bara var till för oss som hjälpmedel vid transkribering. Ingen 

annan skulle få tillgång till inspelningen och ingen av respondenterna hade någon 

invändning angående detta. 

Intervjun genomfördes genom att den ena av oss var den drivande intervjuaren, medan 

den andre kom med tillägg när han kände att det behövdes. Vi hade samma upplägg på  

samtliga intervjuer för att minska variationerna. Frågorna ställdes med hjälp av den 

intervjuguide vi hade konstruerat. Vid vissa tillfällen hoppade vi över vissa frågor i 

intervjuguiden, då vi kände att vi redan hade fått ett tillräckligt utfyllt svar genom de 

frågor som hade ställts tidigare. Avslutningsvis frågade vi om respondenten tyckte att 

det fanns något att tillägga och om vi kunde återkomma med kompletterande frågor vid 

behov. Ingen respondent hade någon invändning angående detta. 

5.5.1 Kodning och Intervjuernas längd 

För att behålla anonymiteten bland de intervjuade har vi valt at koda alla respondenter. 

De två revisionsbyråerna är kodade som ”byrå A” och ”byrå B” och småföretagen är 

kodade som ”A1”, ”A2”, ”A3”, ”B1”, ”B2” och ”B3”. Småföretagen A1-A3 är kunder 

till byrå A och följaktligen är småföretagen B1-B3 kunder till byrå B. Två av företagen 

anlitar även externa rådgivare från andra byråer. Dessa rådgivare har vi valt att koda 

”X” och ”Y”. En av revisorerna i byrå B kommer även att refereras som ”BA” på grund 

av individens framträdande roll.  

Som vi har nämnt tidigare uppskattades längden på intervjun för revisionsbyråerna till 

cirka 60 minuter och för småföretagen till cirka 30 minuter. Variationen på den faktiska 

längden kan beskrivas utifrån många olika faktorer som exempelvis; intervjuarnas 

erfarenhet, längden på respondenternas svar, yttre faktorer (personer i omgivningen, 

telefoner som ringer etc), respondenternas talhastighet och eventuell stress. 

Den viktigaste orsaken till de stora variationerna är omfattningen på svaren från de olika 

respondenterna. Eftersom många frågor i intervjuguiden var öppna, lät vi 

respondenterna prata öppet hur mycket de ville även om de kom ur fokus ibland. Detta 

för att inte riskera att värdefull information skulle gå förlorad. Det blir tydligt när man 

jämför med B3 och A3 där tidsskillnaden mellan intervjuerna var nästan 57 minuter. A3 

pratade väldigt öppet om olika saker och kom med många exempel, medan B3 svarade 
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kort och koncist på frågorna. När vi fick korta svar på frågorna var vi noga med att följa 

upp med tilläggsfrågor för att få svar på det vi ville veta.  

Tidigare nämndes att båda revisionsbyråerna samt fyra de av sex småföretag uppfyllde 

önskemålet att utföra intervjun i ett avskilt rum. De företag som inte uppfyllde detta 

önskemål var också respondenterna med kortast intervjutid, det vill säga företag A2 och 

B3. Vi kände att respondent A2 kände sig stressad under intervjun och anledningen till 

detta var förmodligen att intervjun skedde under respondentens lunchrast. Under B3s 

intervju var det mycket ljud och människor i den närliggande miljön som kan ha 

påverkat intervjun negativt. 

Tabell 3. Intervjutider 

Respondent Datum/Tid Intervjulängd 

Byrå A 13/2 – 09:00 40:19 

Byrå B 15/2 – 08:00 64:46 

A1  20/2 – 10:00 33:00 

A2  22/2 – 12:00 24:06 

A3 29/2 – 10:00 77:03 

B1 16/2 – 11:30 29:36 

B2 21/2 – 10:00 47:34 

B3 23/2 – 09:00 21:47 

 

5.6 Kritik av tillvägagångssätt 

Vi utförde ingen pilotstudie, vi missade därmed ett tillfälle att träna på vår 

intervjuteknik, se över eventuellt svåra frågeformuleringar i intervjuguiden och bedöma 

intervjulängden. Att vi inte har haft någon pilotstudie, tror vi dock inte har påverkat 

studien nämnvärt. Detta eftersom vi snabbt kom in i rollerna som intervjuare och kunde 

finslipa vår intervjuteknik allteftersom. Att göra en pilotstudie hade givit oss underlag 

för att bedöma intervjulängden men det hade ändå bara blivit en grov estimation. På 

grund av frågornas öppna karaktär hade den förmodligen inte tillfört något. I valet av 

småföretag valde vi ett företag, B3, som visade sig falla utanför urvalets storlekskriterier 

eftersom företaget inte var bundet av revisionsplikten. Det betyder att detta företag har 

haft möjligheten att slopa revisionen om det hade velat.  

5.7 Etik i studien 

I ett uppsatsarbete ska befintliga etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning 

uppfyllas. Vilka är de etiska riktlinjerna? På webbplatsen Codex, som administreras av 

vetenskapsrådet, finns det en mängd olika lagar, direktiv, riktlinjer, forskningsetiska och 

yrkesetiska kodexar som en forskare bör känna till och beakta i sitt arbete (Gustafsson et 

al, 2006). På webbplatsen står det; ”En forskares arbete regleras av mer eller mindre 

tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska 

ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst 

själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. ” 

(Codex, 2011). 

Vid samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att man utför viktig och kvalitativ 

forskning, det så kallade forskningskravet. Det gäller även att tänka på 
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individskyddskravet som innebär att de respondenter som har deltagit i studien inte 

kommer till skada. Individskyddet förtydligas i regler med krav på information, 

samtycke, konfidentiellitet samt på hur forskningsmaterialet får utnyttjas (Gustafsson et 

al. 2006, s 79-80).  

Anonymiteten har behandlats genom att respondenterna namnges med kodnamn som 

tidigare har förklarats (byrå A, företag A1, A2...). Denna kodning gör att respondenterna 

behandlas könsneutralt, då kön inte har någon betydelse i studien. Vi har i uppsatsen 

exempelvis använt orden respondenten eller kodnamnet istället för han eller hon. Vi har 

exempelvis i ett citat av A2 i kapitel 6 skrivit ”(hans/hennes)” när denne sagt ett av 

dessa ord. Vi har likaledes gjort vaga beskrivningar i respondenternas 

bakgrundsinformation för att förstärka deras anonymitet. Vi har exempelvis sagt att de 

har en branschtillhörande utbildning istället för att redogöra exakt vilken utbildning de 

har. 

I den första kontakten med respondenterna (telefonsamtalet), förklarade vi kortfattat om 

vad studien handlar om och hur intervjuerna skulle genomgöras. Under intervjutillfället 

informerades respondenterna lite mer om studien, försäkrades om sin anonymitet och 

konfidentiellitet, samt hur vi skulle använda det empiriska materialet. Detta gav 

samtliga respondenter sitt samtycke till.  

5.8 Bearbetning av materialet     

Enligt Saunders et al (2009, s. 490-493) finns det ingen standardiserad process i 

analysen av kvalitativa data. Det är däremot möjligt att gruppera materialet i tre 

huvudprocesser som man kan använda enskilt eller i kombination med varandra. De tre 

processerna är: 

1. sammanfatta det transkriberade materialet 

2. kategorisera det transkriberade materialet 

3. strukturera det transkriberade materialet med narrativ metod 

Efter att ha utfört intervjuerna tematiserade vi materialet genom att stryka över viktiga 

delar av transkriberingen i olika färger, där varje färg stod för en kategori, vars syfte att 

förenkla vårt arbete i sammanfattningen av de viktigaste delarna. 

Varje respondent har blivit sammanfattad var för sig (kapitel 6). Anledningen att vi inte 

grupperar A-företagen (A1, A2 och A3) och B-företagen (B1, B2 och B3) tillsammans 

är för att varje individ och företag är unikt och det är därför viktigt att särskilja dessa. 

Indelningen gör att man som läsare får ett bättre helhetsintryck och har möjlighet att 

göra egna tolkningar. 

I kapitel 7 har vi analyserat mer ingående vilket intryck vi fått av besöken hos byråerna. 

Anledningen till detta är för att få en uppfattning om hur en kund som besöker dem för 

första gången uppfattar miljö och bemötande. Information från byråerna har använts för 

att undersöka och jämföra dem med varandra. På samma sätt har vi grupperat alla 

företag tillsammans för att diskutera skillnader och likheter angående 

marknadssituationen. Efter diskussionen kring marknadssituationen har vi grupperat A-

företagen och B-företagen tillsammans för att finna likheter och skillnader mellan dessa 

och sedan fört en diskussion kring relationerna mellan byråerna och företagen (ex byrå 

A vs A-företag). Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutdiskussion.  
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6 Det empiriska underlaget 
I detta kapitel pressenterar vi vårt empiriska material. De två revisionsbyråerna och 

deras respektive kunder pressenteras alla individuellt i tur och ordning. Två av 

företagen har även anlitat externa rådgivare (X,Y) från andra byråer vilket vi har 

försökt illustrera i texten och med hjälp av figur X. 

Figur 4: Byråer och deras kunder 

 

6.1 Revisionsbyråerna 

6.1.1 Byrå A 

Byrån A har 17 anställda, varav tre delägare, och är baserad i Umeå. Byrån tillhör även 

ett rikstäckande samarbetsnätverk. På byrån arbetar tio personer med redovisning och 

sju med revision. Respondenten har studerat på Handelshögskolan vid Umeå 

universitet. Efter studierna arbetade respondent A i en annan revisionsbyrå, blev 

godkänd revisor 2004 och 2006 startade respondenten eget. Respondenten gick ihop 

med en annan revisor året efter och 2009 köpte de en redovisningsbyrå tillsammans. 

Respondent A är delägare och arbetar som godkänd revisor. A utför konsultuppdrag 

som exempelvis upprättande av koncernredovisningar. Byrån inriktar sig inte mot någon 

speciell nisch, men vänder sig till små- och medelstora företag, föreningar och 

försäkringsbolag. Byrån har vuxit ganska fort och deras målsättning är att ha 20-25 

anställda.  

6.1.1.1 Marknadsstrategi/revisionsplikten 

Enligt respondent A märker de ett litet tapp efter revisionspliktens avskaffande. 

Minskningen är främst bland de nybildade bolagen och små konsultbolag. De hade 

innan lagändringen räknat med att det skulle försvinna en hel del kunder. De hade 

därför tagit på sig lite för mycket revisionskunder och tappet medförde att de hamnade 

på en lagom nivå. De har även växt mer på redovisningssidan. Byrå A känner ingen oro 

för en eventuell höjning av revisionspliktens gränsvärden, eftersom de gränsvärden som 

gäller nu redan omfattar större delen av de mindre bolagen.  

Byrå A marknadsför sig med hjälp av annonser i tidningar och dagspress, sponsring av 

en lokal idrottsklubb med bland annat reklam på matchtröjorna och reklam på taxibilar 

för att få ut namnet. De använder sig även av informationsträffar, seminarier, 

kundluncher och sitt lokala nätverk. Men den bästa marknadsföringen enligt A är när 

man blir rekommenderad av någon. A ser inget behov att försöka attrahera andras 

byråers kunder med lockerbjudanden. Byrå As kundtillströmning är god, däremot vet de 

att andra byråer försöker locka till sig deras kunder. 

6.1.1.2 Relationen 



38 

 

Respondent A tycker att arbetet som revisor är stimulerande. Beroende på vilket 

uppdrag man har så uppfattas man olika. En revisor har en granskande roll medan 

konsulten är där i ett annat syfte. Byrå A tycker att relationen till kunderna känns ganska 

bra. De gör en kundundersökning som mäter kundnöjdheten varje år. Överlag visar 

dessa undersökningar att deras kunder är nöjda. I frågan om det finns något som skulle 

kunna förbättras i relationen, svarar respondenten: ”Största problemet är att kunderna 

inte ser skillnad på en revisor eller en redovisare.” Respondenten medger att de är 

dåliga på att förklara skillnaderna. A nämner också att alla kunder kanske inte vet vad 

de har att erbjuda och det är ett led i att de rent generellt är dåliga på att informera om 

sitt utbud. 

Kundkontakten varierar från kund till kund enligt respondent A. Det beror ofta på 

kunden och deras engagemang, tid och intresse. Byrån kontaktar kunderna som mest vid 

bokslutsgenomgångar medan kunderna oftast kontaktar byrån vid någon form av 

problem. Generellt anser respondenten att kontakten med kunderna kunde ske oftare, 

men samtidigt så måste man kunna motivera en träff också, eftersom det debiteras per 

timme. Respondent A betonar vikten av goda relationer vilka kan utvecklas genom 

seminarier, kundträffar, men framför allt genom personliga möten. Luncher är 

någonting som de satsar på inom byrån. De har ett internt mål att sex gånger per år ska 

personalen bjuda ut en kund på lunch.  

Anledningen till att kunder stannar kvar hos byrån är att de är nöjda tror byrå A. A 

antyder att det trots allt är ganska lätt att byta, ungefär som att byta bank. Att de är nöjda 

beror på byråns engagemang och att de har den kompetens som efterfrågas. A anser att 

förtroendet i kundrelationen är allt, annars skulle man inte bli kvar som revisionsbyrå. A 

säger: ”Det märker man som revisor ibland också att där kan få vara lite psykolog 

ibland också. Det kan vara personliga problem, de vet ju att man har tystnadsplikt och 

att man kan lita på revisorn”.  

Byrå A erbjuder aktivt nya tjänster till sina kunder. Detta är ett sätt för dem att öka 

engagemanget för kunden, men även kundens engagemang för byrån. Ser man 

någonting som kunden saknar så erbjuder man det menar A som säger: ”Man vill ju få 

kunderna att göra så lite som möjligt själv egentligen.” 

A inser att man i sin roll som revisor ibland kan vara svår att förstå, men påpekar 

samtidigt att det gäller att förstå vilken nivå kunden befinner sig på och försöka anpassa 

sig. A menar vidare att vissa kunder inte vet vad revision är och lösningen på detta 

skulle vara fler personliga möten. A antyder att det även kan vara svårt för kunden att 

konkret se resultatet av en tjänst. För att försöka göra det mer tydligt skickar de ut 

månadsrapporter och slutbrev på vad de har gjort.  

A menar att det är viktigt med engagemang från byråns, men det är också viktigt med 

engagemang från kundens sida. Byråns kundundersökningar visar att de måste bli bättre 

på att göra det de har kommit överens om med sina kunder från början. Samt att man 

meddelar när det sker skatteförändringar eller dylikt, att vara mer proaktiva. Respondent 

A påpekar att det gäller att kunna se kundens problem och ge individualiserad 

rådgivning. 

6.1.2 Byrå B 

Byrå B har åtta anställda, varav två delägare och byrån erbjuder bland annat revision, 

redovisning, deklarations- och skatterådgivning. De har varit en liten byrå ganska länge, 

men de har nyanställt en hel del de senaste 2-3 åren, B menar dock, ”just nu så känner 
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vi väl att vi ligger ganska bra till som vi gör utan man får bara landa i den situation 

man är.” Byrån inriktar sig inte på någon speciell bransch, men det blir vissa typer av 

grupper från en speciell bransch genom rekommendationer från byråns kunder.  

Respondent B studerade ekonomi på gymnasiet och fortsatte sedan att studera på 

civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet med 

redovisningsinriktning. Respondenten arbetade på bank och sedan på revisionsbyrå i 

fyra år, blev godkänd revisor 2007 och har arbetat som det sedan dess. Nu är respondent 

B delägare i byrå B tillsammans med en annan person. Respondenten arbetar mest med 

revision och en del bokslutsrådgivning gentemot andra kunder och sysslar även med 

interna arbetsuppgifter som personal- och kontorsledning. 

6.1.2.1 Marknadsstrategi/revisionsplikten 

Efter revisionspliktens avskaffande var det solklart för byrå B att vissa typer av företag 

skulle plocka bort revisorn. Men det har inte bidragit till någon omfattande förändring 

för byrån. Många av dem som har valt bort revisionen har valt att köpa konsulttimmar 

istället. Byrå B har inte förändrat sin affärsstrategi på något speciellt sätt på grund av 

lagändringen och menar att det ser ganska liknande ut från år till år. Om 

revisionspliktens gränsvärden skulle höjas tror B inte att det skulle få någon större 

effekt. Många av deras kunder ser nog ett värde att ha det kvar och törs nog inte välja 

bort det på grund av att skatteverket sätter sig emot det och kunderna är rädda för att det 

ska ske. B tror att kunderna är nöjda med det tjänsteutbud byrån har. De har ett nätverk 

av skattejurister, momsjurister och dylikt som de kan kontakta om de det är någonting 

extra de behöver hjälp med.  

Byrå B är inte speciellt aktiva i sin marknadsföring för att locka fler kunder. De flesta 

kunder som kommer till byrån kommer via rekommendationer från gamla och redan 

existerande kunder. De känner inget behov av någon omfattande marknadsföring, 

kundtillströmningen är bra som den är. Respondenten säger ”Vi känner att man måste 

kunna ta hand om dom kunderna man har också, man kan inte bara jaga att få in nya 

kunder”. Det förekommer att andra byråer kontaktar byrå Bs kunder för att locka över 

dem, men B förklarar ”vi har väl inte upplevt det som nått större hot för dom kunder 

som, asså dom alldra flesta av våra kunder tror jag är väldigt nöjda, asså visst finns det 

kunder som kan hoppa på den typen av erbjudanden men då har man ju litegrann 

misslyckats som redovisningskonsult eller som revisor”. Byrån försöker inte locka över 

andras kunder till dem. 

6.1.2.2 Relationen 

Generellt tycker B att de har goda kundrelationer, ganska många nöjda kunder och det 

märker man framförallt genom rekommendationer. B definierar skillnaderna i revisorns 

och redovisningskonsultens kundrelationer. En revisor ska ha hög integritet, vara någon 

form av kvalitetssäkrare av kundföretagens redovisning och den förvaltning som har 

skett. Medan redovisningskonsulten måste vara mer kundstyrd. ”...om du har en kund 

som har en duktig redovisningskonsult nån annanstans och där man får in papprena 

och gör en revision en gång per år så blir det ju en annan typ av relation, fullt 

naturligt.” I frågan om B tror att det är någon skillnad på det mervärde man får från en 

revisor och en redovisningskonsult, svarar B ”ja, jag tror ju att i ett 

redovisningsuppdrag eller i ett konsultuppdrag så har man ju som kund aktivt valt, 

alltså, då har man ju ett annat intresse självklart, det är ju ett starkare intresse än i en 

revision, för dom alldra flesta om jag säger så. Såatt det är ju klart. Utgångspunkterna 

ser ju lite olika ut” 
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Något som respondent B tror skulle kunna förbättras rent generellt är den löpande 

kontakten och uppföljningen med fler kunder. Det är viktigt att man bygger en bra 

relation där man kan ha förtroende för varandra och att man förstår företaget. 

Respondenten är däremot noga med att man inte kommer i någon vänskapsproblematik 

som påverkar revisorns oberoende, men det är viktigt att man har en ärlig dialog med 

varandra. Om exempelvis kunden inte kan skilja vad som är revision eller vad som är 

redovisning, då är det upp till byrån att förklara för dem vad skillnaden är och hur det 

fungerar. B tror däremot att de flesta av deras kunder förstår skillnaden mellan vad en 

revisor och redovisare gör. Sedan kanske ett företag tycker att revision är ett 

”nödvändigt ont”, då är det revisorns uppgift att försöka sälja in att det är mer än en 

revisionsberättelse. En revisor kan ju även komma med förslag på vad man kan göra 

bättre.  

Respondenten påpekar att närheten till kunden är viktig. Kunderna kan i stort sett ringa 

till byrån när som helst. Det ska inte vara svårt att få kontakt med byrån. Detta är en 

anledning till att deras kunder väljer att stanna kvar menar respondent B. Byrån arbetar 

nästan bara med små företag och eftersom byrån själv är ett ganska litet företag, är de 

medvetna om de utmaningar småföretagen står inför. B menar många kunder som har 

varit på en större byrå kommer till byrå B just för närheten och enkelheten med revisor 

och redovisningskonsulten. På frågan om byrån erbjuder tjänster aktivt till sina kunder, 

svarar respondenten ”många gånger så är det ju kunden som styr, det här skulle jag 

vilja ha hjälp med, mer från det hållet. Än att det är vi som säger att, ja men ska vi inte 

hjälpa dig med det här och det här också? Utan då är det oftast från kundens håll att 

dom initierar att dom skulle behöva mera hjälp.”  

B säger att deras kunder har förtroende för byrån eftersom omsättningen bland deras 

kunder är låg. Om de inte skulle ha förtroende för byrån så skulle de försvinna. En del 

kunder upplever att de står sina konsulter så pass nära att om man har funderingar så 

kan de fråga i princip vad som helst. Det är naturligtvis skillnad mellan olika kunder, en 

del kunder har lättare att fråga om någonting som inte rör företaget än vad andra kunder 

har. 

I en revisors arbete förväntar sig kunden att redovisningen ska se rätt och riktig ut, som 

en slags kvalitetssäkring. Att lagarna följs, att revisorn upptäcker väsentliga 

felaktigheter och att siffrorna speglar företagets verksamhet. B tror även att man borde 

vara mer aktiv och lägga lite mer tid på kunden. Det är dock en avvägning beroende på 

vad kunden vill ha. Man skulle nog kunna öka kontakterna lite mer. B understryker att 

det är ett förväntningsgap mellan klienter och revisorer där klienterna inte ser någon 

skillnad på vad revisorn gör och vad redovisningskonsulten gör. B hoppas på att 

kunderna får ut någonting annat än en revisionsberättelse vid en revision. 

6.2 Företagen 

6.2.1 Företag A1 

A1 är 60 år och har varit anställd i företaget 10 år. Företaget är ett industriföretag 

baserat i Umeå och har tio anställda och ibland hyr de in några extra arbetare. A1 har 

tidigare drivit flera andra företag. I respondent A1s arbetsuppgifter ingår allt inom 

ekonomi, fakturering, leverantörer, kunder, leverantörsreskontra och kundreskontra. A1 

är inte ägare men är den som sköter kontakten mellan företaget och revisionsbyrån. 

Respondenten har grundskoleutbildning som senare har kompletterats med att läsa lite 

ekonomikurser vid sidan om.  
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6.2.1.1 Marknaden 

Företaget har haft lite olika revisionsbyråer genom åren. Först hade de en revisor som 

de inte alls var nöjd med, A1 upplevde att hon inte kunde sitt jobb och hade problem 

med att få ihop boksluten. Sedan bytte de till en av de stora fyra revisionsbyråerna och 

fick där bra kontakt med en person. När denna person sedan bytte byrå och så 

småningom startade eget så följde A1 med som kund.  

De tjänster som A1 köper av revisionsbyrån är bokslutsarbeten, de kontrollerar att 

bokföringen stämmer. Det händer även att A1 ringer och frågar om saker och får 

därigenom även en del konsultationskostnader. Respondenten känner till byråns 

tjänsteutbud och upplever inte att någonting saknas, förutom möjligen ”Bättre 

parkeringsplats när man ska dit.” A1 upplever inte revisionsbyråns tjänster som 

diffusa, respondenten förstår vad de innebär och samma sak med exempelvis 

faktureringstjänster och konsultation.  

Revisionsbyrån erbjuder aktivt förslag på fler tjänster att köpa men A1 upplever sig 

nöjd med dem de har idag ”varför ska man då ändra på saker och ting? håller man sig 

på vägen och det går bra då så tycker jag håll man den farten och den inriktningen.” 

Det händer även någon gång per år att andra revisionsbyråer kontaktar A1 med 

lockerbjudanden för att försöka få dem som kund. Detta är någonting som A1 inte varit 

intresserad av. A1 rekommenderar byrån till andra, exempelvis företagare de kommer i 

kontakt med helt enkelt för att de är nöjda med byråns arbete. 

A1 känner till att revisionsplikten har avskaffats för vissa småföretag och har 

uppfattningen att deras företag berörs ”ja vi kan ju hoppa över revisionsbyrån eller 

revisorn om jag vill.” A1 nämner dock vidare att de inte ser någon fördel med att göra 

det. 

6.2.1.2 Relationen 

Respondenten anser att relationen till byrån fungerar bra. A1 nämner att det är bra att ha 

stöd av någon utbildad som granskar det man gör, det är också anledningen till att de 

köper tjänster från byrån. A1 tror även att revisionsbyrån är nöjd med relationen 

eftersom företaget är skötsamt och revisionsbyrån faktiskt lever på dem. I frågan om A1 

anser att de har tillräcklig kontakt med revisionsbyrån svarar denne att det är upp till en 

själv ”Jag får ju ringa o far dit hur ofta jag vill.” Om inte A1 hört av sig till byrån på 

ett tag skickar de en e-post och föreslår att de ska träffas på lunch och diskutera 

företaget. Det är alltid mer kontakt vid årsslutet i samband med att bokslut ska lämnas 

in och inventering ska göras. 

A1 anser att byrån hjälper till med att hålla sig uppdaterad, de påtalade nyligen att 

arkiveringstiden hade ändrats vilket ledde till att företaget kunde kasta ett gäng gamla 

pärmar. A1 nämner vidare fördelen av att som företag bli kontrollerad oftare istället för 

att vänta flera år och sen åka på revision och ”sitta med skägget i brevlådan”. Som 

anledning till att de fortsätter som kunder nämner A1 att man byter ju inte för bytandets 

skull. De har en bra relation och de känner förtroende för dem och tycker att de är 

lättsamma att ha att göra med och förstå. Respondenten menar att revisionsbyrån har 

varit mycket tillmötesgående, i tider då A1 på grund av sjukdom inte kunnat arbeta fullt 

ut själv så har revisionsbyrån utan problem kunnat hjälpa till med mer. Revisionsbyrån 

har dessutom värdefulla bankkontakter. A1 förklarar vidare att de kan prata om allt som 
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gäller företaget men även fråga om hjälp med exempelvis personliga deklarationer. Om 

revisorn skulle byta byrå än en gång så skulle företaget troligen följa med som kund.  

A1 anser att byråns roll i samarbetet är att vara en kontrollant och någon man kan fråga 

om hjälp i frågor rörande exempelvis skatter och deklarationer. Att utvärdera kvalitén 

på den tjänst man köpt är svårt, A1 gör detta på känsla. Respondenten tar upp det 

faktum att skattemyndigheten verkar godkänna arbetet som ett argument för att 

revisionsbyråns arbete fungerar väl. Respondenten nämner även orimligheten i att ha två 

revisionsbyråer för att kunna jämföra arbetet. Förväntningarna på byrån är helt enkelt att 

de ska göra ett riktigt jobb, att de inte ska betala för mycket i skatt och att de vid behov 

av banklån ska hjälpa till att hitta det bästa möjliga. A1 menar att det är viktigt att allt 

går rätt till så att vid en revision från skatteverket allt ska stämma. A1 upplever att byrån 

lever upp till dessa förväntningar.  

6.2.2 Företag A2 

Respondent A2 är 53 år gammal, född och uppvuxen i Umeå. A2 arbetar inom 

vårdsektorn och driver ett privat företag sedan 1990, men har arbetat i branschen sedan 

1986. Företaget ägs av två olika aktiebolag varav A2 äger det ena och en kollega det 

andra. De två aktiebolagen omsätter vardera drygt tre miljoner kronor. Företaget har 3 

anställda. I arbetsuppgifterna ingår förutom yrket, personalansvar och allt som har att 

göra med driften av ett eget företag. A2 har branschtillhörande utbildning från Umeå 

universitet.  

6.2.2.1 Marknad 

A2 har haft samma revisor ända sen sedan starten 1990. Anledningen till valet av just 

den revisorn var att de blev rekommenderade en person som var bra och drev en egen 

liten byrå ”Vi hade nån teori om att det kunde vara mer personligt då.” A2 har sedan 

följt revisorn genom åren då denne har arbetat på olika firmor. A2 gör bokföringen till 

sitt företag själv och de tjänsterna som köps av revisionsbyrån är granskning av 

bokföringen och årsbokslutet. Respondenten har aldrig rekommenderat byrån till någon 

annan som förklaring till detta nämner A2 att det troligen är för att det aldrig har 

kommit på tal, skulle det göra det är en rekommendation inte omöjlig. 

Vad gäller byråns tjänsteutbud så upplever A2 att revisionsbyrån säkert har massor av 

tjänster som A2 inte behöver. Respondenten menar att de är ett ganska litet företag och 

har ganska litet behov, de tjänster som A2 efterfrågar erbjuds. Det händer att 

revisionsbyrån bjuder in företaget på personliga möten och informations/kundträffar i 

syfte att informera/sälja andra tjänster, men A2 har upplevt dessa möten som fruktlösa. 

Främst för att de handlat om områden som ej berört respondenten och dennes företag. 

Det händer även att andra byråer kontaktar A2 med olika typer av lockerbjudanden, A2 

har avböjt dessa.  

Att revisionsplikten har avskaffats för vissa småföretag känner A2 till. Respondentens 

revisor hade tagit upp frågan och undrat hur A2 skulle agera framöver. Revisorn har 

även meddelat att om företaget slutar med revision så ökar risken för att 

skattemyndigheten utför en revision på företaget. A2 har ej tagit ställning i frågan ännu. 

6.2.2.2 Relationen 

A2 upplever att relationen till byrån är bra, de har en person de kan ringa om det 

uppkommer frågor och kan det lösas över telefon utan några konstigheter så debiteras 
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inte företaget. I frågan om man anser att någonting i relationen skulle kunna förbättras 

svarar A2: ”dom skulle kunna vara lite mer aktiv i bemärkelsen att dom kommer med 

kanske förslag på att, om ni har ett överskott eller en vinst eller, då tycker jag att, vi 

föreslår jag att vi gör såhär.” A2 poängterar att det skulle vara bra om revisionsbyrån, 

efter att ha gått igenom företagets papper, själva tar kontakt och föreslår alternativa sätt 

att göra saker och ting. Respondenten tror sig vara en ganska lätt kund att sköta och 

upplever att den goda relationen är ömsesidig.  

A2 anser att de har tillräcklig kontakt med byrån, oftast är det respondenten som hör av 

sig till dem för att de har en fråga medan revisionsbyrån oftast kontaktar i samband med 

bokslut. A2 understryker samtidigt att det är lite upp till dem själva att bestämma hur 

ofta kontakten ska ske. A2 upplever att revisorn oftast är lätt att förstå, bara om de 

kommer in i avancerat fackspråk kan det vara svårt att hänga med  

Anledningen till att A2 köper tjänster från revisionsbyrån är helt enkelt för att de vill ha 

hjälp med uppgifter de själva inte klarar av, till exempel upprättandet av bokslut, de 

anser att revisionsbyrån tillför kompetens som företaget själva saknar. I frågan om A2 är 

nöjd med revisionsbyrån så svarar denne: ”skattemyndigheten har ju aldrig haft nå 

åsikter eller nånting, får jag beteckna mig som nöjd i alla fall.” Ett eventuellt byte av 

revisionsbyrå har endast diskuterats en gång och då var anledningen att personen de haft 

ett långvarigt samarbete med hade börjat på en mycket större revisionsbyrå och A2 

upplevde att de försvann lite bland alla andra kunder.  

Förtroendet för revisionsbyrån är högt. De är nöjda med byråns kompetens men inser 

samtidigt att de själva inte har kompetensen att bedöma och jämföra byrån med andra 

”det är möjligt att det finns en byrå som är bättre men nu, utifrån dagsläget så är vi 

nöjd jaa.” A2 nämner vidare att eftersom det skapat en personlig kontakt som byggts på 

under åren så har det bidragit till förtroendet. 

Respondenten anser att byråns roll i samarbetet skall vara att se till så att företagets 

rutiner är korrekta. Man ska aldrig ligga ute i gråzoner när det gäller vad som är rätt och 

fel. Byrån ska hjälpa företaget genom direktiv och riktlinjer på vad som är okej. 

Respondenten nämner det som en brist att byrån inte aktivt agerar på nya förslag om 

skatter och utdelningar, kommer med förslag på hur man kan göra istället. Förutom 

detta upplever respondenten att byrån uppfyller de förväntningar A2 har.  

Att utvärdera kvalitet på en gemomförd tjänst anser A2 vara svårt. Avsaknad av 

jämförelsematerial och det faktum att de följt samma person ända sedan starten bidrar 

till svårigheten. Samtidigt konstaterar respondenten att boksluten alltid är korrekta och 

revisorn aldrig har några direkta synpunkter, vilket ligger till grund för den bedömning 

som A2 kan göra. A2 upplever att det ibland kan vara lite oklart vad man egentligen 

köper. I upprättandet av bokslutet erhålls dock en gedigen lunta papper däremot tycker 

respondenten att: ”den här auktoriserade revisorn och (hans/hennes) kontroll är ju lite 

knapphändig information runt, kan jag tycka, ibland.” A2 menar att det man köper är 

nog revisorns renommé och ibland kan man kanske undra om det är värt pengarna. 

6.2.3 Företag A3  

Respondent A3 är 64 år gammal, har en akademisk utbildning som samhällsplanerare. 

A3 började arbeta direkt efter studietiden, och hade samma arbete i 25 år där A3 skötte 

ekonomi och det administrativa. A3 startade företaget tillsammans med en kollega 
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hösten 1992 och ägde det till 50 procent vardera. A3 köpte senare ut sin delägare och 

idag har företaget fem till sex anställda och en omsättning på fem miljoner kronor. 

6.2.3.1 Marknad 

A3 anlitar dag revisionsbyrå A som sköter revisionen och en extern rådgivare (X) som 

hjälper till med den löpande bokföringen, kollar varje månad och hjälper till med bland 

annat skattedeklarationer. Innan A3 bytte till denna konfiguration var företaget kund hos 

en av de fyra stora. Den stora revisionsbyrån skötte inte arbetet bra och A3 bytte till sina 

nuvarande. Anledningen till att A3 valde just X som redovisare var att A3s gemål kände 

dem. Sedan tipsade redovisningskonsulten om den revisionsbyrån som de har idag. A3 

kommer genom sitt yrke ofta i kontakt med andra chefer och företag. På frågan om 

respondenten rekommenderar sin byrå till andra blir svaret ja. A3 menar att det blir 

automatiskt som följd av att man är nöjd. 

Revisionsbyrån brukar skicka ut lite information om sina tjänster, men A3 anser att det 

inte har varit så aktuellt och menar vidare att ”går du in och använder dom mer då får 

du ju betala för det också.” A3 medger sig inte ha så stor koll på vilka tjänster 

revisionsbyrån erbjuder. respondenten kan snacka med redovisningskonsulten och 

denne kan i sin tur vid behov fråga revisorn, på så sätt får A3 svar på sina frågor. 

Enligt A3 händer det även att andra byråer kontaktar dem med lockerbjudanden. Det 

kan röra sig om ”meetings” där man blir bjuden på dricka och så finns där någon som 

vill sälja någonting, A3 inser att de såklart har en baktanke med dessa möten. A3 

uppskattar däremot när de blir erbjudna att åka på utlandsseminarier.  

A3 känner till att revisionsplikten har slopats för vissa småföretag respondenten har 

dock valt att ha kvar revisorn. A3 tror att de inte hade sluppit undan revision även om 

de velat, enligt vad redovisningsbyrån har förklarat. A3 tycker att det blir tryggare med 

revision och anser att företaget har råd med det.  

6.2.3.2 Relationen 

I samband med bytet från en av de stora till dagens kombination var det mycket som 

hände. Personen som A3 hade haft kontakt med från den stora revisionsbyrån blev sjuk 

och en annan person från samma byrå fick efterträda. Samarbetet fungerade dåligt. 

Efterträdaren skötte inte sitt jobb och fick sluta. Idag fungerar samarbetet med 

redovisare och revisor bra och det finns ingenting att klaga på och de har inte funderat 

på att byta från dagens uppsättning.  

Relationen till revisionsbyrån uppskattas, A3 berättar att det har hänt att revisorn har 

påpekat att någon kostnad var mycket högre än den borde vara vilket har lett till att stora 

pengar har kunnat sparas. A3 berättar att kontakten med revisorn sker ett par gånger per 

år och oftare med redovisningsbyrån. Relationen till redovisningsbyrån är riktigt bra, de 

har exempelvis nyligen erbjudit A3 att sköta allt och det kommer inte bli kosta mer än 

vad de betalat i dagsläget, A3 har ännu inte tagit ställning i den frågan.  

Anledningen till att respondenten köper tjänster från revisions/redovisningsbyrå är för 

att A3 är ett litet företag och inte har all nödvändig kompetens. En annan anledning som 

respondenten nämner är att om företagen skulle växa till lite så vill A3 ha tips och råd så 

man slipper skatta bort alla pengar. A3 menar att ju mer samarbete desto bättre bara det 

inte kostar för mycket då småföretagare är känsliga för kostnader.  
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Förtroendet för redovisningsbyrån är högt och A3 upplever att det är lätt att ringa dit om 

man har någon fundering. Ett ägarskifte är på gång i företaget och A3 har anlitat dem 

för att utreda hur man löser det smartast. A3 ser även fördelarna med att exempelvis 

kunna fråga revisorn om privata saker som exempelvis deklarationen. ”får du rätt, rätt 

människor som hjälper dig, rådgivare så kan du ju tjäna fantastiskt med pengar om du 

har lite å leka med.” 

A3 upplever att revisionsbyråns roll i deras samarbete är att vara den slutgiltiga 

kontrollen att allt är okej. Revisorn kan använda sin kunskap och erfarenhet till att se 

var företaget lägger för mycket pengar i förhållande till liknande företag.  

På frågan hur A3 bedömer kvaliteten på en tjänst de köpt nämner respondenten det 

samtal som sker med revisorn där denne talar om vad denne tycker om olika saker, 

sådant som kan vara bra att se upp med. Exempelvis senast så påtalade revisorn ett 

glapp i kassan som kunde tyda på att det försvann pengar. 

Respondenten talar vidare om gällande förväntningar på byrån att de ska hålla ordning 

så företaget gör rätt. Det är viktigt att de också ska kunna tipsa i tid om de märker att 

någonting inte fungerar som det ska. Om de exempelvis måste ta bort någon anställd, 

dra ner på kostnaderna eller öka intäkterna på något sätt. A3 tycker att byrån har levt 

upp till förväntningarna, men poängterar samtidigt att det inte skett så mycket stora 

grejer i företaget på senaste tiden.  

A3 berättar att det kan vara lite svårt att veta exakt vad det är revisorn gör och vad det är 

man faktiskt köper men säger att revisorn ”ska väl gå igenom räkenskaperna såatt att 

det följer svensk lag och så vidare och då helst ge nått tips om dom ser det håller på å 

hända nånting” A3 fortsätter vidare berätta att ju mer råd och styrning man får i ett 

tidigt skede desto bättre.  

6.2.4 Företag B1 

Respondent B1 driver och är delägare tillsammans med sin gemål en 

franchiseverksamhet som säljer kontorsförbrukningsvaror och presentartiklar i Umeå 

sedan 1995. Innan dess var respondenten anställd i samma kedja, men kände att det var 

dags att göra någonting annorlunda. Förut drev B1 två butiker men i dagsläget bara en. 

Respondenten är utbildad genom ”livets hårda skola” och har arbetat från 16 års ålder. 

B1s arbetsuppgifter innefattar allt från att gå ut med soporna till att titulera sig som VD, 

”är man inte religiös så kan man ha det här som religion” som B1 uttrycker sig och 

fortsätter ”jag kan gå hit fem på morgonen och gå hem sju på kvällen.” 

6.2.4.1 Marknaden 

När B1 började som egen företagare, samarbetade redan kedjan med en av de fyra stora 

revisionsbyråerna. B1 valde att fortsätta med denna revisionsbyrå, men efter första 

bokslutet insåg B1 att de tog väldigt mycket betalt, samt att de tog fram en massa 

papper, statistik och allt möjligt som B1 inte alls var intresserad av. B1 bestämde sig för 

att byta revisionsbyrå och fick tips av sin bankman om byrå B. B1 bytte till denna och 

har haft dem sedan 96/97.  

B1 gör bokföringen själv. Det är en person från revisionsbyrån som kommer och går 

igenom och stämmer av en gång i månaden. Anledningen till att B1 köper dessa tjänster 

är för att känna en trygghet, veta att någon kontrollerar det som har utförts. B1 är 

medveten om revisionsbyråns tjänsteutbud men upplever sig ej ha behov av något mer. 
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Respondenten menar att byrån inte fakturerar några fantasisummor utan ligger konstant 

på ungefär samma nivå från månad till månad.  

B1 har uppfattningen att företaget inte behöver bli reviderat efter lagändringen, men har 

ändå valt att ha kvar revisionen för att det är bra att ha den. Det händer att respondenten 

blir kontaktad av andra revisionsbyråer med olika slags erbjudanden, ungefär som när 

telefonabonnemang löper ut, och ger B1 inbjudningar till deras kontor. B1 väljer dock 

att stanna kvar för att för att B1 tycker att det är jobbigt att byta, är man nöjd så finns 

det inget behov att göra det. ”De vet allt om dig, de kan dina papper, de kan din 

historik.” B1 rekommenderar revisionsbyrån aktivt till andra, men nämner att det 

händer att byrån tackar nej på grund av deras arbetsbörda. 

6.2.4.2 Relationen 

Respondent B1 ser det som en fördel att revisionsbyrån också är småföretagare. Vilket 

leder till att de ser respondenten som en småföretagare, och inte bara intresserad vad 

företaget utan också vad företagaren gör.  

B1 tycker att relationen med byrån fungerar bra. De ställer upp när man behöver dem. 

En sak har varit svårt är att den som har varit företagets revisor sedan 90-talet håller på 

att trappa ner och ska gå i pension. B1 säger ”när du har haft en så tajt relation med 

nån så länge som vet allt om dig som privatperson egentligen o dina ekonomiska 

förehavanden att då helt plötsligt byta revisor det är lite trö...svårt att asså det är svårt 

att upprättsamma...upprätta samma förhållande”. Den nya som B1 har haft i cirka 1.5-

2 år, gör det den ska. Men B1 upplever sig inte ha ”riktig pejl på” den nya revisorn. B1 

träffar fortfarande sin gamla revisor och gör en massa grejer, men det är den nya 

revisorn som kontrollerar inventeringen och signerar papprena. 

B1 är nöjd med bemötandet från byråns sida. Det spelar ingen roll vem som är där. Alla 

är trevliga och hälsar när man kommer dit. B1 har mest kontakt med personen som 

hjälper till med den löpande bokföringen. Sitter man med bokföringen och får problem 

så är det bara att lyfta luren. De förväntar sig inte ens att man kommer dit, de kommer 

och hämtar alla papper.  

Förtroendet för byrån bygger på deras ärliga kommunikation. På frågan om hur 

respondenten utvärderar kvaliteten på genomförd tjänst, svarar B1 att:  ”jaa 

du...eftersom att jag inte funderar på att byta, jag måste ju va nöjd´, det e ju bara så o 

liksom det kanske blir slentrian också” 

På frågan om det finns något att förbättra svarar B1 att man alltid får vänta så länge på 

sina bokslut. Det har till och med tagit så lång tid att Bolagsverket har skickat 

påminnelse om att boksluten inte är inlämnade. B1 förväntar sig att revisionsbyrån ska 

stå för kunskapen och garantera att saker sker rätt och riktigt så att sådant skickas till 

myndigheterna stämmer.  

Ibland har B1 funderat på vad det är som gör att summan på fakturan blir som den blir. 

”Bara att jag skulle liksom vilja veta vad är det jag betalar för.” Men när respondent 

B1 hade frågat fick denne inget bra svar och då orkade inte B1 lägga ner mer krut på det 

eftersom byrån inte skinnar en trots allt. 

6.2.5 Företag B2 

Respondent B2 är en utbildad byggnadsingenjör som tog över företag B2 under 

1970-talet efter sin svärfar. Företag B2 är en varuhandelsbutik med sex medarbetare 
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som respondent B2 och gemålen är delägare i. Respondenten styr i huvudsak inköpen, 

men är också kameralt ansvarig för verksamheten tillsammans med gemålen och 

arbetsmiljöansvarig. 

6.2.5.1 Marknaden 

B2 ser byrå Bs uppdrag som ett förtroendeuppdrag. Byrån är en kontaktyta mot snårig 

byråkrati och lagstiftning som gör att B2 håller sig till dem. De har koll på sådant som 

är svårt för en företagare att hålla koll på. B2 har haft kontakt med en av de anställda i 

byrå B (BA) under alla de 15 år som företaget har anlitat byrån. B2 har haft personen 

BA tillsammans med en extern rådgivare (Y) som jobbar för en av de stora fyra 

byråerna. Det är Y som tar hand om den löpande bokföringen och byrå B tar hand om 

årsbokslutet. Samarbetet mellan BA och Y har varit viktigt för företaget, de lastar av 

varandra på ett bra sätt. Nu är respondent B revisor i företaget, men BA hjälper 

fortfarande till. Företaget har tidigare haft en annan byrå och där var BA anställd då. 

När BA sedan drog igång byrå B, följde B2 med och anlitade den byrån istället. Samma 

sak skedde med bytet till ett av de stora fyra. När person Y kom till den en av de stora 

fyra så följde B2 bara med.  

B2 har efter lagändringen valt bort revisionen i sitt andra företag och menar att man 

även har möjlighet att slopa revision i företag B2 också om de vill. Men man har valt att 

ha kvar den för kontinuitetens skull. Det är exempelvis ett bra stöd när man går till 

banken. När man har en diskussion med dem så vet de att det är reviderade siffror som 

man plockar fram. De har blivit reviderade många år och de pengar som revisionsbyrån 

tar från verksamheten är inga stora summor.  

Enligt respondenten är det många företagskollegor som har haft svårt att jämföra 

byråerna mot varandra. B2 förklarar skillnaderna mellan stora och små revisionsbyråer, 

”Stora bolag har fruktansvärda kompetenser på centrala nivåer de har ju...kan ju i stort 

sett ge sig på nästan vad som helst. Medan de här små bolagen, de kommer med det där 

hjärtat, de kommer med den där insikten hur verksamheten för oss egentligen ser ut. O 

den högaktar jag, den tycker jag är oerhört viktig.”  

Det är flera byråer som ”rycker” för att få B2 att komma till dem. B2 känner att det 

finns ett intresse och om man skulle vilja byta så skulle det inte vara några problem. De 

ger B2 många bra erbjudanden men så länge B2 har den kontakt som de har nu med 

byrå B och person Y, så känner man sig trygg med det. 

Respondenten rekommenderar byrån till andra företag. Det har till och med hänt att B2 

har diskuterat med företag som inte har varit så nöjda och har hoppat av från byrå B. B2 

menar att man ibland får höra väldigt bra saker om större byråer och att det kan bero på 

att de idkar kundvård, att de är lite mer kundanpassade säljare. Sådana personer saknar 

de små byråerna, men det har respondenten förståelse för.  

6.2.5.2 Relationen 

Respondenten är mycket nöjd med samarbetet. ”dom ger mig möjlighet att kunna ha 

trovärdighet från att våra siffror och vår verksamhet för framtiden på ett jag kan 

kontakta dom när det gäller i princip vad som helst”. Framförallt har kontakten med 

BA, som B2 har känt länge, varit bra. B2 medger att han lägger mer tid på person Y än 

på byrå B. Det är Y och byrå B som är deras bollplank och påpekar att samarbetet är 

väldigt viktigt för B2. I frågan om det är byrå B eller B2 som oftast tar kontakt, svarar 

B2, ”det är nog mer ett samspel mellan oss och Y, då, den här killen som hjälper mig 

med den löpande, han är i princip kontaktbäraren till byrå B”.  
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Något som B2 tycker skulle kunna förbättras är kontakten med byrån. Den kunde vara 

bättre och närmare anser respondenten. Speciellt uppföljningen i decembermånad. Det 

var osedvanligt mycket sämre i år än förra året. Byrån verkar vara hårt belastade. Men 

kompetensen finns och de agerar professionellt. De behöver inte neka till någonting, de 

klarar det mesta. En stor anledning till att B2 är så nöjd med samarbetet är förutom 

samspelet, kompetensen och professionalismen, även tryggheten, närheten och 

förståelsen för företaget.  

B2 verkar ha ett stort förtroende för byrå B. Skulle de inte ha det, då skulle de inte vara 

kvar. B2 menar, ”De ska ju trots allt sätta sin namnteckning under de dokument som de 

har varit med o skapat så att nä för fasen jag tycker de, de är”, det vill säga att de är 

pålitliga. Respondenten känner att relationen som de har ligger på ett personligt plan, så 

det finns inte direkt några begränsningar om B2 skulle vilja fråga någonting. De går 

igenom allt. Både med B och Y. Om inte relationen skulle ligga på ett personligt plan så 

skulle inte B2 ha kvar dem. Det resultat som byrån åstadkommer bygger på B2s 

personliga uppfattning och respondenten har fullt förtroende för dem i nuläget. 

Det har hänt att revisorn har kunnat vara svår att förstå, men annars är dialogen klar och 

enkel. B2 uttrycker att en av egenheterna med revisionsvärlden är att den verkar vara 

upplagd i ett antal skönsummor. När exempelvis B2 säljer någonting, har B2 detaljerat 

beskrivit vad fakturabeloppet innehåller. B2 förklarar ”...skriver man revision, då 

skriver man i stort sett revision 14 500 kronor. Jag vet inte hur många timmar det är 

nedlagt om inte jag börjar gå in o börjar klaga på den, det har jag aldrig haft 

anledning att göra, jag tycker att summan har varit verklighetsförankrat. Men man 

talar inte öppet om vad det är egentligen som ligger bakom, det gör man inte”. 

Huvuddelen av de pengar som läggs ned hamnar hos Ys byrå. Det är trots allt Y som 

gör allting. Byrå Bs uppgift är i princip bara att stämma av att allt är korrekt.  

Man förväntar sig av revisionsbyrån att man inte hamnar i ett läge med en massa 

skatteskulder och likviditetstapp som kan bli förödande för företaget. Byrån ska kunna 

hjälpa till med rätt grejer, ha rätt idéer och att det ska ske ganska snabbt. 

Kontakten mellan B2 och byrå B skulle kunna bli bättre och mer aktiva i sitt agerande. 

B2 förstår att det är en balansgång att revisorn har andra saker som den måste sköta om 

också. B2 påpekar ändå att det skulle vara önskvärt om återkopplingen och den täta 

kontakten är viktig för att behålla kunder tror B2. Om byrå B erbjuder tjänster aktivt 

svarar B2 att det är något som man kan sakna och återkommer till att återkopplingen 

skulle kunna bli mer regelbunden. 

Angående de skönsummor som revisionsbyråer, tycker B2 att man kan kräva att man 

ska få det specificerat på papper vad det är man har betalat för när man köper 

revisionstjänster från byrån. B2 hänvisar till att för deras kunder är det klart vad det är 

man köper. På fakturan står det vad man har betalat för.  

6.2.6 Företag B3 

Respondent B3 driver en specialverkstad och har gjort det i cirka 12 år. B3 har jobbat 

inom samma bransch i stort sett hela sitt liv och är utbildad som fordonsmekaniker med 

tillägg inom fordonselektronik. Företaget har fyra anställda. 

6.2.6.1 Marknaden 

Anledningen till att B3 valde sin revisionsbyrå var för att de låg nära till hands. 

Företaget hade en mindre redovisningsfirma tidigare, men när företaget blev ett 
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aktiebolag 2006 var de tvungna att byta till en annan byrå och då blev det byrå B. Det är 

det enda byte B3 har gjort under företagets livslängd. B3 köper bara bokslutstjänster 

från byrån och resten gör B3 själv. Om man har några speciella frågor så är det bara att 

vända sig till byrån. B3 känner i stort sett till tjänsteutbudet och är nöjd med det. 

B3 känner till avskaffandet av revisionsplikten och säger att företaget har möjligheten 

att slippa revisionen om B3 vill. Men B3 fortsätter att köpa revisionstjänster för att det 

känns mera seriöst mot skattemyndigheterna och allt det. Det känns mer kontrollerat när 

byrån går igenom årsbokslutet och det tycker B3 är bra. Ingen annan byrå har försökt 

locka över företaget under den tid som företaget har existerat. 

6.2.6.2 Relationen 

B3 tycker att relationen med byrån rullar på bra och B3 tycker att företaget sköts snyggt. 

Kontakten med byrån sker vid behov, cirka en gång var tredje månad och är nöjd med 

det. Om det är något problem, kontaktar B3 byrån. De ger konkreta svar på frågorna och 

bidrar med ekonomisk rådgivning. Byrån är professionella och duktiga i sitt agerande, 

något som bidrar till att man får förtroende för dem. B3 har aldrig funderat på att byta 

byrå, ”det är bra att ha en som känner till en o vet vad man håller på med.” konstaterar 

respondenten. B3 lägger ingen energi på att utvärdera resultatet av det byrån gör. De 

arbetar med företagets bokslut, allting kommer på verksamhetsberättelsen och det är 

respondenten nöjd med. B3 litar helt enkelt på det jobb byrån utför och skulle absolut 

kunna rekommendera byrån till andra. Respondenten har däremot aldrig rekommenderat 

byrån till någon tidigare. 

När vi frågade om B3 skulle vilja att byrån erbjöd tjänster aktivt svarar B3 ”njaa....det e 

ju om jag har ett behov eller nånting frågar då...vänder jag mig till dem. Söker rätt på 

dem...”, och om de skulle komma med förslag på tjänster aktivt svarar han ”äh. De vet 

ju vad jag gör för nånting o vad jag vill ha hjälp med i dagens läge” 

B3 har inga problem att förstå revisorn. Orsaken enligt B3 är för att B3 gör all 

bokföring själv och har den grundläggande kunskapen. B3 har däremot förståelse för de 

som inte har hållit på med bokföring, att de kan ha svårt med vissa ekonomiska uttryck. 

B3 anser att byrån ska stå för professionalismen. De ska hjälpa till med bokslut, svara 

på ekonomiska frågor, planering inför framtiden och vilka regler som gäller. B3 

säger”...det är omöjligt för en företagare som jag att hålla reda på små regler som 

regelverk, det är bara att glömma. Utan det måste de vara proffs på.” 
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6.3 Sammanfattning 

Vi avslutar empirikapitlet med att ge en kort sammanfattning över företagen och 

skillnaderna mellan dem. Detta för att vi vill ge en överblick och därmed underlätta 

förståelsen och möjligheten att se skillnader mellan företagen.  

Tabell 4. Sammanfattande matris över A & B företagen 

Småföretag A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Bakgrund 

      Ägare 

 

x x x x x 

Umeå x x x x x x 

Eftergymnasial utbildning 

 

x x 

 

x x 

Marknad 

      Har bytt revisionsbyrå* x 

 

x x x 

 Följt revisor** x 

   

x 

 Konsult från annan byrå 

  

x 

 

x 

 Byrån erbjuder tjänster aktivt x x x 

   Lockerbjudanden från andra 

byråer x x x x x 

 Rekommenderar andra x 

 

x x x 

 Känner till att rev.plikten slopats? x x x x x x 

Tror sig beröras av lagändringen x x 

 

x x x 

Berörs av lagändringen 

     

x 

*Frivilligt byte från en revisionsbyrå till en annan.  

**När revisorn har bytt byrå har kunden börjat anlita denna. 
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7 Diskussion, analys och tolkning 
I detta kapitel diskuterar och analyserar vi det empiriska materialet. Analysen har 

sammanställts med hjälp av den gyllene medelvägen det vill säga vi har utgått från 

teorin gått till empirin och sedan tillbaka till teorin (Johansson lindfors s. 60). 

Tillvägagångssättet har lett oss att söka stöd för beprövad teori i vårt empiriska 

material och sedan utifrån materialet utvecklat en egen modell. 

Byrå A och byrå B är olika stora men båda räknas som små revisionsbyråer. De agerar 

på samma marknad men bedriver sin verksamhet på olika sätt. Vi inleder kapitlet med 

att förklara och diskutera de intryck vi fick av de båda byråerna, sedan diskuterar vi 

skillnader och likheter i deras agerande ute på marknaden och deras hantering och syn 

på kundrelationer. Eftersom relationerna är individuella, delas analysen av 

relationerna mellan byrå och företag upp mellan byrå A vs A-företagen, samt byrå B vs 

B-företagen.  

Figur 4: Byråer och dess kunder 

 

 

7.1 Revisionsbyråerna 

7.1.1 Intryck 

Intrycket vi fick när vi anlände till byrå B var att man tyckte att deras lokaler kunde ha 

varit vilken bostadslägenhet som helst. Det kändes som att man var på besök hos en 

person snarare än en byrå, vilket gav en trevlig och personlig känsla. Rummet där 

intervjun utfördes kändes däremot som vilket konferensrum som helst. Vårt antagande 

är att rummet i vanliga fall används till kundmöten. Innan intervjun bjöd respondent B 

oss på kaffe och gav ett serviceinriktat och professionellt intryck. 

Det intryck vi fick från byråerna var väldigt olika. När man kommer in i byrå As 

lokaler, hamnar man mitt i en korridor. Lokalerna gav ett affärsmässigt intryck. Första 

känslan var dock att man inte visste vart man skulle ta vägen. Vi mötte sedan en anställd 

som visade oss till respondent A. A tog oss till ett rum och erbjöd oss kaffe och agerade 

lika serviceinriktat och professionellt som respondent B. 

Det intryck som kunden får från respektive byrå signalerar vilken typ av byrå man har 

kommit till (Wilson et al., 2008 s. 107-109). Byrå B som signalerar på ett tydligt sett att 

de är en liten byrå med sin lägenhetsliknande omgivning. Intrycket som kunden med 

sannolikhet får är en familjär känsla. Om denna känsla inte är vad kunden förväntar sig 

kan servicen uppfattas som sämre (Martin et al., 2001, s. 140-141). 
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7.1.2 Marknadsstrategi 

Båda byråerna märker av ett tapp efter revisionspliktens avskaffande för vissa 

småföretag. Att vissa företag skulle välja bort revisionen stod klart för de båda byråerna. 

Byrå B menade att det var klart att vissa typer av bolag med en enklare struktur skulle 

slopa revisionen och Byrå A menade att minskningen var främst bland nystartade bolag 

och små konsultbolag. Ingen av byråerna kände någon oro för en eventuell höjning av 

revisionspliktens gränsvärden eftersom gränsvärdena som gäller nu omfattar redan 

större delen av bolagen. Byrå B nämner att många bolag som har valt bort revision 

istället köper andra tjänster.  Något som man förutspådde i regeringens utredning (SOU 

2008:32 s. 260-261). Byråerna inriktar sig till små- och medelstora företag men inte till 

någon speciell bransch. Däremot får byråerna de flesta kunderna via rekommendationer, 

vilket leder till att många av deras kunder kommer från samma bransch eftersom deras 

kunder rekommenderar till sina affärskontakter. 

Båda byråerna har ett lokalt nätverk som de kan vända sig till, något som Svanström 

(2008, s. 60) påpekar är vanligt inom revisionsbranschen. Byrå A skiljer sig från byrå B 

då de tillhör ett rikstäckande samarbetsnätverk. Marknadsföringen av byråerna sköter A 

och B på olika sätt. A lägger vikt på att få ut sitt namn genom att göra reklam 

exempelvis genom att sponsra idrottslag och synas på taxibilar, medan B inte alls lägger 

några resurser på sådan marknadsföring.  

Revisionsbyråer är alldeles för passiva i sin marknadsföring och har för stor tilltro till 

rekommendationer. Forskare menar att det finns en risk i ett sådant beteende eftersom 

man har alla ägg i en korg (Blackburn et al. 2010, s. 22; Bloom 1984, s. 108). Båda 

byråerna i studien har stor tilltro till rekommendationer och får sina flesta kunder via 

dem. Byrå A är generellt mer proaktiva och har en mer diversifierad marknadsföring än 

vad byrå B har och är därmed mindre exponerade för ovannämnd risk. Vi tror att denna 

risk för de båda byråerna i dagsläget är liten. Båda byråerna har en bra 

kundtillströmning och nöjda kunder. Byrå A lägger mer resurser än byrå B på 

traditionell marknadsföring och det är förmodligen på grund av att byrå A har som 

ambition att växa medan byrå B är tillfreds med sin nuvarande storlek.  

7.1.3 Relationen 

För att mäta om kunderna är nöjda utför byrå A en kundundersökning som visar ett 

slags nöjdhetsindex. Byrån får överlag ett bra betyg från sina kunder enligt denna 

undersökning. Byrå B gör inte någon sådan undersökning för att mäta kundnöjdheten, 

men de tycker generellt att de har nöjda kunder eftersom de får många 

rekommendationer via sina kunder. Tillfredsställelse är en subjektiv bedömning och 

värderas väldigt olika från kund till kund. Enligt Trasorras är ett litet tapp i en kunds 

tillfredställelse ett stort tapp i kundens lojaliteten Trasorras et al. (2009, s. 628). Vilket 

man måste ta hänsyn i alla subjektiva bedömningar från respondenterna.  

Båda byråerna anser att man skulle kunna vara bättre på att förklara skillnaderna mellan 

vad en revisor gör och vad en redovisningskonsult gör. B menar att det kan hända att 

företag tycker att revision är ett nödvändigt ont, men då är det revisorns uppgift att 

övertyga kunden att det är bra att ha. En revisor kan exempelvis komma med förslag på 

vad som kan göras bättre. Om inte kunden förstår skillnaden mellan vad revisorn och 

redovisaren gör riskerar denne att ha förväntningar som inte byrån kan leva upp till. Det 

är därför viktigt för byrån att se till så att kunden har tillräcklig kunskap. Detta för att 
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kunden inte ska förvänta sig service som revisionsbyrån inte kan leverera. Upplever 

kunden att den inte får vad den förväntar sig kommer det att påverka den nöjdhet 

kunden känner för tjänsten (Wilson et al., 2008 s. 105). 

Byråerna anser att den löpande kontakten kunde vara bättre, men A påpekar att man 

måste kunna motivera ett möte också eftersom debiteringen sker timvis. Något som 

skiljer byråerna åt mycket är deras sätt att aktivt erbjuda nya tjänster till sina kunder. A 

är aktiva med att erbjuda sina kunder nya tjänster genom bland annat seminarier, 

informationsmöten och luncher. Medan B förlitar sig på att kunderna ska efterfråga vad 

de vill ha hjälp med.  

7.2 Företagen 

Företag A1 är företaget som har flest anställda och högst balansomslutning medan 

företag B2 är det företag som har högst omsättning bland samtliga företag som är med i 

studien. Det som särskiljer A1 från alla företag är att de andra respondenterna är ägare 

eller delägare i sina respektive företag, medan A1 är en anställd ekonomiansvarig i 

företaget. Av de sex respondenterna vi intervjuade har A2, A3 och B2 en akademisk 

utbildning, B3 har en branschtillhörande utbildning och de resterande har 

grundskoleutbildning med eventuella tilläggskurser.  

7.2.1 Marknaden 

A1 bytte från en revisionsbyrå till en annan på grund av missnöje med arbetet som 

utfördes och sedan bytet har samma revisor följts mellan olika byråer. A2 och B3 har 

haft samma revisionsbyrå sedan starten. Skillnaden är däremot att B3, som inte var ett 

aktiebolag innan 2006 och anlitade en enskild redovisningsfirma, ombildades till ett 

aktiebolag och blev tvunget att anlita en revisionsbyrå (byrå B) istället. A3 och B1 har 

bytt revisionsbyrå en gång från en av de stora fyra på grund av missnöje till sina 

nuvarande byråer. B2 bytte revisionsbyrå för att den anlitade revisorn började på en 

annan byrå. 

Eftersom företagen oftast inte vet exakt vad det är de köper, gör de det i förtroende till 

den enskilda tjänstemannen (Gummesson 2002, s. 23). Detta kan man se tydligt i 

studiens empiriska material, där flera av respondenterna betonar vikten av den 

personliga kontakten med sin revisor.  A1 och B2 har bytt revisionsbyråer under sin tid 

på grund av att deras rådgivare har bytt arbetsplats. B1 som bara har haft sin nuvarande 

revisor i cirka 1.5-2 år, tyckte att det var jobbigt eftersom B1 hade haft sin dåvarande 

revisor sedan 90-talet. Detta var alltså jobbigt trots att B1 fortfarande har samma 

revisionsbyrå. Det tyder på hur viktig den personliga kontakten är och stämmer bra 

överens med Gummessons teori. 

Två av företagen, B2 och A3, anlitar utöver revisorn externa rådgivare från andra 

byråer. Både B2 och A3 påpekade att kontakten med rådgivaren sker mer frekvent än 

kontakten med revisorn, B2 betonar samtidigt att samarbetet mellan dessa är oerhört 

viktigt. A3 som var missnöjd med sin dåvarande revisionsbyrå, bytte på 

rekommendation från sin gemål till en redovisningsbyrå som i sin tur rekommenderade 

byrå A för revisionstjänster. För B2 var det annorlunda. B2 har grundat sina val på den 

personliga kontakten som B2 har med BA och Y och längden på deras relation. Vilket 

kan styrka både Svanström och Sundgrens (2011, s. 24) samt Gooderham et als (2004, 

s. 16) slutsatser att både längden på relationen och kvaliteten på tjänsterna som utförs. 
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Alla byrå As kunder medger att byrån erbjuder tjänster aktivt, medan detta inte sker 

bland byrå Bs kunder. Detta beror på att byrå A är mer proaktiva i sitt agerande mot sina 

kunder och erbjuder aktivt nya tjänster genom bland annat lunchmöten, 

informationsträffar och kundseminarier. Medan byrå B menar att det ska ske på 

kundernas initiativ om de vill köpa nya tjänster. 

B3 är det enda företag som under sin historia aldrig har blivit kontaktad med 

erbjudanden från andra byråer. De andra påstår att det sker ganska ofta. Fenomenet att 

bli kontaktade med lockerbjudanden kan uppfattas som oseriöst och opålitligt. 

Beteendet strider mot den självreglerande dämpade konkurens som vanligen råder bland 

professionaliserade tjänsteföretag (Von Nordenflycht, 2010, s. 164).  

Fyra av de sex företagen nämner att de rekommenderar sin byrå till andra. De som inte 

har gjort det påtalar det är något det skulle kunna göra. Revisionsbyråerna nämner att de 

flesta av deras kunder tillkommer på rekommendationer från redan existerande kunder, 

det överensstämmer med att Word of mouth kommunikation är ett bra och effektivt sätt 

för företag att marknadsföra sig på (Solomon et al., 2010 s. 404). Att få 

rekommendationer förutsätter att kunderna är lojala. Dock räcker det med ett litet tapp i 

tillfredställelse för att det ska ge stort genomslag i den lojalitet som kunden känner för 

företaget (Trasorras et al. 2009, s. 628). Minskad lojalitet betyder färre 

rekommendationer vilket är någonting som riskerar att underminera revisionsbyråernas 

mest betydelsefulla källa för förvärv av nya kunder. 

Alla företag känner till att revisionsplikten har avskaffats för vissa småföretag. Det är 

bara B3 av företagen i studien som omfattas av lagändringen, det vill säga de har valet 

att slopa revisionen. De andra fem respondenterna omfattas alltså inte av lagändringen, 

men det var endast A3 som kände till detta. I Blackburn et al (2010, s. 19) kommer fram 

till att tjänster som måste genomföras är mer ett nödvändigt ont än värdeskapande 

eftersom det krävs även om företaget vill det eller inte. Företagen i vår studie (bortsett 

från A3) trodde att de hade valet att slopa revisionen om de ville (B3 kan detta). De har 

”valt” att ha kvar revisionen för att de anser att det är värdefullt för deras företag att ha 

det. Det har alltså en betydelse för företagen om de kan välja att köpa någonting än om 

de är tvungna enligt lag. Eftersom de har ”valt” att fortsätta bli reviderade, anser vi att 

de tycker att revisionen är ett värdeskapande element och inte ett nödvändigt ont. 

7.3 Byrå A vs A-företagen 

Figur 5. Byrå A vs. A Företag 

 

Respondent A tror att byråns kunders nöjdhet beror på byråns engagemang och att de 

har den kompetens som efterfrågas. Det är det som gör att företagen fortsätter att anlita 

byrån. Överlag fungerar relationen bra och A-företagen anser sig nöjda med byråns 
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arbete och samarbetet som det ser ut idag. Kontakten med revisionsbyrån sker oftast 

under bokslutstider och om något av företaget vill kontakta byrån är det bara att 

kontakta dem via eller telefon. A1 är den enda som nämner lunchmöten. Om de inte har 

haft kontakt med byrån under en längre tid, skickar byrån e-post till dem angående 

lunchmöte. A2 tycker att informationsträffar och personliga möten som byrån kallar till 

är onödiga. A2 tycker att byrån behandlar områden som inte A2 har något intresse av. 

A3 som har rådgivare från en redovisningsbyrå är inte av samma behov av den löpande 

kontakten som de andra företagen. Om A3 behöver hjälp med någonting, då kontaktar 

denne sin rådgivare från redovisningsbyrån. 

A1 nämner att byrån är mycket tillmötesgående och kan lätt hjälpa till vid behov. 

Respondenten anser att byrån har värdefulla bankkontakter som man kan nyttja och man 

byter inte byrå bara för bytandets skull. Främsta anledningen till att A2 fortsätter att 

köpa tjänster är för att få hjälp med uppgifter som de själva inte klarar av, de köper 

kompetens som det egna företaget saknar. A3 medger också att de saknar kompetensen 

och att samarbetet med redovisningsbyrån är viktigt. Tjänsterna som A3 köper får inte 

heller kosta för mycket eftersom de är känsliga för kostnader. Trasorras et al. (2009, s. 

625) kom fram i sin kvantitativa studie att service, kvalitet, image, pris och värde har 

stor betydelse till att en kund stannar kvar, varav pris var den faktor av minst betydelse. 

Utifrån småföretagarnas perspektiv tror vi att priset har en större betydelse än vad 

exempelvis image har eftersom priset på tjänsterna är något som påpekats bland 

samtliga respondenter. 

Det är av stor vikt att kunden kan lita på revisorn, kunskapsgapet som råder mellan 

företagen och byråerna gör att företagens möjlighet att utvärdera tjänsterna är liten. 

Företagen får i stor grad lita på att revisionsbyrån gör är det bästa möjliga för företaget 

vilket kan bli ett problem då faktisk verkan av tjänsten är svår att se (Von Nordenflycht, 

2010, s. 161). Den asymmetriska information som råder mellan revisor och företag och 

det faktum att tjänsten i fråga är svårdefinierad gör att ska kunden köpa tjänsten krävs 

att denne litar på säljaren (Emons, 1997 s. 107). 

Karantinou och Hoggs (2001, s. 275) samt Gummesson (2002, s. 23) säger att det är 

viktigt för vanliga tjänsteföretag att kunden har förtroende för personen som utför 

tjänsten, men det är ännu viktigare för professionella tjänsteföretag. Alla A-företag 

upplever att de har högt förtroende för revisionsbyrån. Detta förtroende har ofta byggt 

upp genom en relation och personlig kontakt som har pågått i flera år vilket är 

någonting som A2 bekräftar. Är förtroendet starkt tvekar inte företagen att fråga 

revisorn om hjälp rörande annat än företaget. Exempelvis nämner både A1 och A3 att 

de kan fråga revisorn om råd gällande personliga deklarationen. Att sådant är fallet 

tyder på att förtroendet för revisionsbyrån är reellt eftersom A1 och A3 är villiga att 

riskera sina egna pengar och inte bara företagets på revisorns kunskaper (Solomon et al. 

2010 s. 327). Detta speciellt i fallet A1 då denne inte som anställd inte har 

sammanbundet sin personliga ekonomi till företaget i samma höga utsträckning som A3 

som är 100-procentig ägare i sitt företag. Gummesson (2002, s. 23) diskuterar vikten av 

den personliga kontakten med kunden. När kunden köper en tjänst, gör de det i 

förtroende till den enskilda tjänstemannen och inte till byrån. Eftersom kundens 

förtroende riktar sig främst till personen före byrån kan det tänkas uppstå en 

intressekonflikt mellan revisionsbyrå och revisor. Skulle revisorn byta byrå så skulle 

troligtvis revisorns nöjda kunder följa med. Detta fenomen är någonting som bekräftas 

av företaget A1 och någonting vi ser i studien, det är vanligt att kunder följer revisorn 
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mellan olika byråer. Detta är en insikt som revisionsbyråerna bör känna till och vars 

effekter de bör arbeta för att lindra. 

Att vara proaktiv det vill säga att komma med lösningar på problem, innan de hunnit bli 

riktiga problem kan i många fall vara bra för att få företaget att fungera så smidigt som 

möjligt. Alla Byrå As kunder nämner i intervjuerna att de uppskattar en proaktiv byrå 

som aktivt kommer med förslag på effektivisering och förändringar som företagen kan 

göra. A1 och A3 nämner tillfällen då detta har hänt och de har kunnat spara pengar eller 

förenklat administrationen. A2 däremot berättar att dem skulle önska att byrån var mer 

proaktiv, att de kontaktade dem lite oftare och föreslog saker att göra annorlunda. Om vi 

antar att kundens nöjdhet är korrelerad till hur proaktiv byrån är så betyder det att om 

byrån tar en mer aktiva roll med fler av sina kunder bör det resultera i ett högre samlat 

kundnöjdhet. Det kan vara så att Byrå A faktiskt inte vet vad det är kunden förväntar sig 

av byrån, om så är fallet så har Gap 1 enligt GAP-modellen uppstått. Det vill säga: Vad 

byrå A tror att kunden förväntar sig av tjänsten inte stämmer överens med vad denne 

faktiskt förväntar sig (Wilson et al., 2008 s. 106). Önskad service och tillräcklig service 

utgör kundens toleranszon. I detta fall verkar det som att A2 ej erhåller önskad service 

av byrå A. Servicen är ändå tillräcklig, hade den inte varit det så skulle A2 uppvisa 

missnöje och troligen inte stanna kvar som kund till byrån (Wilson et al., 2008 s. 58). 

Byråns roll enligt A1, A2 och A3 är att vara en kontrollant så att redovisningen har 

utförts på ett korrekt sätt och hjälpa i frågor inom de ekonomiska områdena. A1 tycker 

att byrån även ska se till att företaget inte betalar för mycket skatt samt hjälpa företaget 

att hitta de bästa banklånen. A2 nämner att de förväntar sig att byrån ska se till att deras 

rutiner är korrekta och att de inte ligger i några juridiska gråzoner. A3 berättar att denne 

uppskattar om byrån kan använda sin erfarenhet till att se om företaget lägger för 

mycket pengar på någonting och i sådana fall varna. Vad kunden förväntar sig av 

tjänsten och vad denne faktiskt upplever sig få är två olika saker. Kundgapet som del av 

GAP-Modellen uppstår när kunden upplever att tjänsten denne får levererad inte till 

fullo överensstämmer med de förväntningar kunden hade. Som led i att stänga 

kundgapet måste företaget ta reda på exakt vad det är kunden förväntar sig (Wilson et 

al., 2008 s. 105-106). 

Att utvärdera kvaliteten på en tjänst kan vara svårt om man inte själv innehar kunskap 

och erfarenhet som kan fungera som referenspunkt. Att utvärdera en professionell tjänst 

som inte resulterat i någonting konkret som kan tas på blir därmed ännu svårare för 

köparen (Emons, 1997 s. 107). Byrå As kunder utvärderar kvaliteten på olika sätt. 

Genom att förlita sig på sin egen känsla och skattemyndighetens icke inblandning 

upplever A1 att den professionella tjänsten är väl utförd. A2 bekräftar svårigheterna 

med att bedöma tjänsten. A2 nämner avsaknaden av jämförelsematerial som en 

bidragande orsak till svårigheten och det faktum att dem följt samma revisor under hela 

sin företagskarriär. Det A2 kan använda som grund för bedömningen är boksluten, de 

brukar vara korrekta och därmed är A2 nöjd. A3 bedömer kvalitet på ett annat sätt. 

Respondenten nämner det samtal som förs med revisorn då denne har chansen att påtala 

olika saker. Exempelvis eventuella fel och brister och bästa sättet att lösa dessa. 

Revisorn har i dessa samtal påpekat konkreta saker som A3 kunnat ta till sig vilket har 

lett till att A3 har uppfattat revisorn som skicklig.  

Från byrå As sida skickar man månadsrapporter och slutbrev till sina kunder för att göra 

det mer tydligt vad man har gjort under året. Fullerton och West (1996 s. 45) menar att 
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sådana rapporter är något som konsulten värderar mer än klienten. Ingen av byrå As 

kunder har nämnt att de får sådana rapporter, vilket stärker Fullerton och Wests 

påstående. Däremot tror vi inte att det har någon negativ effekt och det finns säkert 

några av deras kunder, utöver kunderna i studien, som uppskattar det. Det beror på hur 

kunniga och intresserade mottagaren av dokumenten är. Både A2 och A3 tycker att det 

är svårt att veta vad det egentligen är revisorn gör, vad det är man köper. A2 tycker att 

den informationen man får av revisorn är lite knapphändig. A2 menar att man köper 

revisorns renommé och ibland kan man fundera om det är värt pengarna. Informationen 

skulle vara bättre och mer konkret.  

7.4 Byrå B vs B-företagen 

Figur 6. Byrå B vs. B företag 

 

B-företagen är överlag nöjda med det samarbete de har med sin byrå. Samtliga tycker 

att byrån har en stor förståelse för deras respektive företag och detta verkar vara en av 

de stora anledningarna till att alla fortsätter att anlita byrå B. Det som särskiljer B2 från 

de andra är att B2 har en extern rådgivare (Y) från en annan byrå som utgör ett 

bollplank för B2 om det är något som B2 behöver hjälp med. En konsekvens av denna 

konstellation är att kontakten mellan företaget och byrå B inte blir lika frekvent som 

med Y. Denna person fungerar som en mellanhand mellan B2 och B. Att samarbetet 

mellan B och Y fungerar är väsentligt för B2. 

Återigen bekräftas Gummessons (2002, s. 23) teori om den personliga kontaktens 

betydelse. Både B1 och B2 menar att en viktig faktor i relationen har varit den 

personliga kontakten. B1 har haft samma revisor sedan företagets start på 90-talet 

(bortsett från det första året då de anlitade en annan byrå). B1 kände att det var svårt att 

byta från denna till den nuvarande revisorn (respondent B). Den nära och långa relation 

som man hade med den gamla revisorn gjorde att B1 kände att det blev jobbigt att börja 

om på nytt och upprätta samma goda relation igen. Det är viktigt med kontinuitet, att 

byrå B kan leverera samma tjänst som tidigare även om det nu är en annan person på 

företaget som sköter om tjänsten (Jaakkola 2011, s. 227). B1 har däremot fortfarande 

kontakt med sin gamla revisor som hjälper till med olika uppgifter, något som kan ha 

varit väldigt viktigt eftersom B1 inte känner sig fullt avslappnad med den nya revisorn. 

Gummessons (2002, s.23) teorier om den personliga kontaktens betydelse påvisas i 

detta fall också. Den personliga kontakten med revisorn verkar vara en mycket viktig 

faktor för småföretagen. B2 som har haft byrå B i 15 år bytte till byrå B för att BA, som 

arbetade i en annan byrå tidigare, började på byrå B. Det vill säga om BA hade varit 

kvar i den byrån, hade förmodligen B2 också stannat. Detsamma gäller med den externa 

rådgivaren, person Y, som började arbeta för en av de fyra stora byråerna. När Y gick 

från ena byrån till sin nuvarande, följde B2 efter för att fortsätta ha person Y som 

rådgivare. B2 nämner någonting som karaktäriserar företag av hög Kunskapsintensitet 



58 

 

Revisionsbyråer och kan beskrivas med cat herding fenomenet. Både B2s revisor och 

rådgivare har bytt företag för att börja på en direkt konkurrent inom samma bransch. B2 

har i båda fallen valt att följa med som kund till det nya företaget vilket i praktiken 

inneburit en förlorad anställd och dess tillhörande kund(er) för det gamla företagen 

(Von Nordenflycht, 2010, s. 160). 

Under företag B1s första år anlitade man en av de stora fyra byråerna, men B1 var 

missnöjd med den byrån på grund av att de tog väldigt mycket betalt och försåg 

företaget med material som B1 inte hade något intresse för. B1 betonade att en fördel 

med byrå B är att de också är småföretagare. De är enligt B1 inte bara intresserade av 

vad företaget gör, de är även intresserade av vad företagaren sysslar med eftersom att de 

också är småföretagare. B2 som anlitade en större byrå tidigare, förklarar att skillnaden 

mellan en liten och en stor byrå är att de stora byråerna har mycket kompetens, medan 

de mindre byråerna har ett hjärta och förståelse för företagets verksamhet. Något som 

högaktas mycket av respondent B2.   

Svanström och Sundgren (2011, s. 24) menar att lojaliteten mot revisorn beror på 

relationens längd. Medan Gooderham et al (2004, s. 16) påstår att det inte har med 

längden på relationen att göra utan det beror mer på kvaliteten på tjänsterna som man 

levererar. För B1 och B2 har den nära relationen och personliga kontakten varit de 

viktigaste aspekterna i deras relationer med byråerna. Båda företagen har haft en lång 

och nära relation med sina revisorer och deras tillit bygger mest på den. Företaget B3 

som blev ett aktiebolag 2006 och har haft byrå B sedan dess. Respondenten gör inte 

samma distinktion som B1 och B2. B3 påtalar mer att de är professionella och duktiga i 

sitt arbete. Orsaken till detta är förmodligen för att B3 hade en liten enskild 

redovisningsfirma innan de blev ett aktiebolag och har därför inte samma synsätt som 

de två andra B-företagen som har gått från stora byråer till lilla byrå B.  

B1 och B3 är nöjda med bemötandet från byrån. Samtliga hälsar när man kommer till 

byrån, det har ingen betydelse vem som är där, alla är trevliga. Har man problem så är 

det bara att lyfta luren. De förväntar sig inte ens att man kommer dit, de kommer och 

hämtar papprena själva. I B2s fall är det oftast Y som tar kontakt med byrå B, då denna 

person tar hand om den löpande bokföringen. 

Både B1 och B2 tycker att uppföljningen under bokslutsperioden kunde bli bättre hos 

byrå B. B1 menar att man alltid får vänta länge på boksluten. Bolagsverket hade till och 

med skickat en påminnelse till B1 om att de inte hade fått in bokslutet ännu. B2 som 

tycker att kontakten generellt kan bli bättre och närmare, upplevde att uppföljningen 

under bokslutsperioden var mycket sämre i år än tidigare år. Byrå B verkar vara hårt 

belastade under denna period menar respondenten. Att både B1 och B2 känner att 

uppföljningen är knapphändig kan tyda på att B2s antagande om att byrå B är för hårt 

belastade är sann. Det kan vara så att byrå B medvetet har tagit på sig fler 

revisionskunder än vanligt eftersom de förutsåg ett tapp efter revisionspliktens 

avskaffande. Om det är fallet borde det ske en slags automatisk korrigering och byrån 

hamnar till slut på en lagom nivå. Om det är en bra strategi kan man i sådana fall 

ifrågasätta, då det missgynnar deras befintliga kunder. Däremot påstår respondent B att 

det inte har skett några omfattande förändringar på grund av lagändringen. Både B1 och 

B2 är båda fortfarande lojala kunder till byrå B vilket betyder att servicen åtminstone 

uppfattats som tillräcklig. Att B2 påtalar att årets uppföljning varit mycket sämre än 

tidigare år bör ge byrå B viss anledning till oro. Förbättras inte detta riskerar byrå B att 
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uppfattas som ej kapabla att leverera tillräcklig service, händer detta blir kunden 

missnöjd och förtroendet för företaget underminneras (Wilson et al., 2008 s. 58; 

Parasuraman et al. 1991, s. 41). 

B1s förtroende för byrån bygger på deras ärliga kommunikation med varandra. B2 

menar om inte förtroendet existerade så skulle de inte vara kvar. Revisorn ska trots allt 

sätta sin namnteckning på dokument som de har varit med och skapat. B3 säger att 

byråns professionalitet bidrar till att man får förtroende för dem och B3 tycker att det är 

bra att ha någon som känner till en och vet vad man håller på med. Bennett och Robson 

(1999, s. 166) menar att professionella tjänstemän innehar ett så kallat institutionellt 

förtroende eftersom att de agerar i en självreglerad marknad. Det institutionella 

förtroendet som revisionsbyråer har är viktigt, eftersom byråernas tjänster är svåra att 

utvärdera är det nödvändigt med ett institutionellt förtroende som efter en lång relation 

blir mer personlig.  

Företag B1 gör ingen utvärdering av tjänsterna som köps. Eftersom B1 inte funderar på 

att byta så är det bara att vara nöjd. Så länge B1 trivs med byrån finns det ingen 

anledning att byta. Att utvärdera en tjänst är svårt menar B2. Utvärderingen bygger på 

B2s personliga uppfattning om hur tjänsten utförs. Man kanske borde rannsaka sig själv 

men eftersom B2 har fullt förtroende för dem finner denne ingen anledning att göra det. 

B3 lägger ingen energi på att utvärdera resultatet av tjänsten. Resultatet av bokslutet 

finns dokumenterat och det är B3 nöjd med. Samtliga respondenter har med andra ord 

svårigheter med att utvärdera den faktiska kvaliteten av revisorns arbete och därmed får 

tilliten till byrån en stor betydelse för företagen. Att byrå Bs kunder har svårigheter att 

utvärdera tjänsterna är helt i linje med teorin, Asymmetrisk information råder på 

marknaden (Emons, 1997 s. 107). Känner en kund tillit till Byrån slipper denne oroa sig 

för att arbetet som utförs inte är bra. Detta är viktigt för byrån att inse så de kan vårda 

kontinuitet, trovärdighet och säkerhet i relationen till kunden. (Ravald och Grönroos 

1996 s. 24-25). 

B1 och B2 tycker att informationen på fakturorna är för dålig. De vet inte vad det är de 

egentligen betalar för och när B1 bad att specificera vad det är man betalar för, tyckte 

B1 att svaret som erhölls var inte bra nog och då orkade B1 inte lägga någon mer tid på 

det. Man blir inte skinnad. B2 gör en jämförelse med sin verksamhet och menar att i 

deras fakturor står det detaljerat vad deras kunder har betalat för, medan 

revisionsbranschen verkar vara upplagd i ett antal skönsummor. B2 tycker trots allt att 

beloppen är verklighetsförankrade och finner ingen anledning att ifrågasätta vad 

fakturorna egentligen innehåller. Detta är något som kanske skulle kunna förbättras från 

byråers sida, men samtidigt bevisas det återigen hur centralt förtroendet är då tjänsterna 

som tillhandahålls är svårdefinierade (Karantinou & Hoggs 2001, s. 274; Gummesson 

2002, s. 23; Blackburn et al. 2010, s. 29). Även om företagen inte till fullo förstår vad 

det är de köper, fortsätter de trots allt köpa tjänsterna för att de litar på sin byrå. B3 

påstår att det inte är några problem att förstå revisorn eftersom respondent B3 sköter 

bokföringen själv. En annan anledning till att B3 inte tycker att det är ett problem att 

förstå kan bero på vilket engagemang och förtroende man har för byråns arbete.  

7.5 Sammanfattande diskussion 

Genom analysen av det empiriska materialet har vi konstaterat att revisionspliktens 

avskaffande för vissa småföretag har inte haft någon stor inverkan på revisionsbyråerna 

i studien. Båda byråerna nämner ett litet tapp bland kunder i vissa typer av företag samt 
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en del nystartade företag. Det var dock förändringar som var väntade och ingen av 

byråerna verkar ha tagit skada av dem. Strategimässigt skedde ingen förändring till följd 

av ändringen annat än, vilket byrå A nämnde, att de tog på sig lite extra kunder eftersom 

de förutsåg att några av deras gamla kunder skulle försvinna.  

Eftersom de flesta av deras kunder redan berörs av de rådande gränsvärden, känner de 

inte någon oro för eventuella höjningar. Något som vi anser är anmärkningsvärt är att 

varken A1, A2, B1 eller B2 som omfattas av revisionsplikten, inte vet att de inte kan 

avstå från att bli reviderade. Varför? Förmodligen är det för att de är småföretag, de vet 

att småföretag inte längre omfattas av revisionsplikten och därför omfattas de inte heller 

av den. Vilket är felaktigt. Den enda som kan slopa revisionen är B3. Vi tror inte att det 

har någon egentlig betydelse för relationen, men att informera klienterna om 

revisionsplikten och de faktiska gränsvärdena skulle förmodligen ha en positiv effekt.  

Byrå A är den mest proaktiva av de två med bland annat kundluncher, men båda har god 

kundtillströmning (främst genom rekommendationer) och nöjda kunder. Det som verkar 

vara av betydelse för att skapa nöjda kunder är den personliga kontakten med sin 

revisor, vilket även Eriksson och Vaghult (2000, s. 369) kommer fram till i deras studie. 

Ett bra exempel från denna studie är respondent B1 som känner en osäkerhet med sin 

nuvarande revisor efter att ha haft sin gamla under cirka 15 års tid. Detta är något som 

påvisar att långa relationer med revisor leder till tillit, att klienten kan känna sig trygg 

och säker och behöver inte lägga vikt på vad revisorn gör, utan kan lägga energi på sina 

arbetsuppgifter istället. När denna trygghet och tillit försvinner, då finns det en stor risk 

att klienten vänder sig till någon annan byrå. Ett bra exempel från studien är respondent 

A3 som bytte revisionsbyrå på grund av att denne tyckte att den dåvarande byrån 

misskötte sitt arbete och det medförde till att A3 förlorade tilliten till den byrån och 

avslutade samarbetet.   

Det är två företag som har externa rådgivare från andra byråer, A3 och B2. Båda 

medger att de har mer kontakt med sin externa rådgivare än med sin revisor. Detta faller 

sig naturligt på grund av tjänsternas art. De använder sig av sina lokala nätverk, men det 

är viktigt att de har ett bra samarbete med andra rådgivare från andra byråer då 

klienterna uppskattar det. B2 påpekade flera gånger att samarbetet mellan rådgivaren 

och revisorn är viktigt. Detta samarbete verkar båda byråerna hantera bra, då byråerna 

verkar samarbete trots att de indirekt är konkurrenter. 

Varje kundrelation är unik och därav måste varje kund behandlas olika. Vi kan 

konstatera är att relationerna är mycket viktiga för de små revisionsbyråerna. De lägger 

stor vikt vid att försöka vårda relationerna till sina kunder då varje kund är viktig. 

Byråerna vill ha en nära relation till kunderna där de ska känna att de kan ringa eller 

komma förbi när som helst om de uppstår några problem. Kunden ska lita på 

revisionsbyrån och känna att de kan fråga dem om vad som helst. Är kunden nöjd 

kommer hon att stanna kvar som kund i byrån. Lojala kunder rekommenderar byrån till 

andra vilket innebär mer affärsverksamhet för revisionsbyrån. Anledningen till att 

relationen till kunden är så viktig är alltså för att merparten av revisionsbyråernas nya 

kunder kommer via rekommendationer från redan befintliga kunder. Dessa 

rekommendationer utgör en trygghet för revisionsbyråerna som gör att 

kundtillströmningen är god.  

En besvärlig uppgift för byråerna är att kunna anpassa sig till varje individ. Hur man 

hanterar detta skiljer sig mellan de båda byråerna. Vi tror att det första intrycket en 
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klient får av sin byrå är vad som skapar deras förväntningar. Exempelvis var vårt första 

intryck av byrå B en personlig och hemtrevlig känsla. Detta motsvarar både B1 och B2s 

uppfattning av byrån, vilket blir en slags grund till deras nöjdhet. Byrå A, som är större 

än byrå B, arbetar mer som en ”stor byrå”. Det vill säga att de har ett rikstäckande 

nätverk och anordnar kundmöten, informationsträffar och seminarier.  
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8 Slutsatser och rekommendationer 
I följande kapitel redovisar vi de slutsatser vi dragit utifrån genomförd studie. 

Slutsatserna bygger på analysen av det empiriska materialet och återkopplar till det 

teoretiska kapitlet. Kapitlets mål är att besvaras studiens problemformulering och syfte. 

8.1 Slutsatser 

Relationsmarknadsföringens mål är att behålla kunder och det görs genom att se till att 

kunden är nöjd. Vi fann att kunderna överlag var nöjda och de flesta även 

rekommenderade sin byrå till andra personer och organisationer. Vi ska däremot 

komma ihåg att dessa typer av bedömningar är subjektiva, men eftersom kunder 

rekommenderar andra personer och organisationer till sin byrå, påvisar det på en 

lojalitet från kundernas sida. Trasorras et al. (2009, s. 628) menar att ett litet tapp i 

tillfredsställelsen medför ett stort tapp i lojaliteten, vilket styrker de båda byråernas 

argument om att deras kunder är nöjda. 

Ena byrån i vår studie skickar ut rapporter till sina kunder för att göra det mer tydligt 

vad byrån har gjort under året. Dessa rapporter värderas enligt Fullerton och West 

(1996, s. 45) mer av konsulten än klienten. Vi anser att det inte medför några direkta 

negativa konsekvenser att skicka ut rapporter till sina klienter, vissa klienter finner det 

nog även som positivt. Däremot nämnde ingen av klienterna från den byrån i vår studie 

(visserligen bara tre respondenter) om dessa rapporter, vilket kan ifrågasätta deras 

nödvändighet då byrån måste väga upp kostnaden mot nyttan. 

Varje kundrelation är unik och klienters förväntningar är olika. Enligt McNeilly och 

Feldman-Barr (2006, s. 157) studie är det särskilt viktigt att hålla deadlines, samt att 

man har kunskap om företaget och dess bransch. Det har förekommit i vår studie att 

klienter tycker att byråerna, speciellt vid bokslutstider, är dåliga på att hålla sina 

deadlines. Detta förväntningsgap mellan kund och klient är något som bör förbättras, 

eftersom det har en väsentlig betydelse för revisionsbyråernas kunder. Däremot verkar 

byråerna utifrån småföretagens utsagor ha bra förståelse för deras verksamheter, vilket 

uppskattas starkt för de som speciellt anlitat större byråer tidigare. 

Vi tror att de intryck kunden får på revisionsbyrån kommer att ligga till grund för de 

förväntningar klienten har på byrån. Det gäller för byråer att förhålla sig till de 

förväntningar som klienterna har av företaget. En mycket viktig faktor i kundrelationen 

är att klienten kan känna tillit till sin konsult. Tillit är grunden i en liten revisionsbyrås 

kundrelationer, vilket skapas genom en bra personlig kontakt mellan revisor och klient, 

denna personliga kontakt stärks över tid. Den personliga kontaktens betydelse styrker 

Gummessons (2002, s. 23) teorier om när en klient köper tjänster från ett professionellt 

tjänsteföretag, gör de det i förtroende till tjänstemannen och inte till byrån. Det kan även 

dras i kontext till Karantinou och Hoggs (2001, s. 273) som menar att oavsett hur 

utfallet av tjänsten blir, så är det processen väger tyngst. Det är även viktigt när en klient 

har konsulter från mer än en byrå är det viktigt att samarbetet mellan byråerna fungerar. 

Ett dåligt samarbete medför med stor sannolikhet att kunderna avslutar relationerna med 

någon av parterna. Vilket med större sannolikhet blir med den byrå som kunden har 

minst kontakt med, vilket är den byrå som utför revisionen i de flesta fallen. 

Revisionsbyråerna i studien visar att de har en förståelse för att samarbete byråerna 

emellan lönar sig istället för att konkurrera. 
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Informationen om revisionsplikten är dålig bland småföretagen. Endast ett av de fem 

småföretagen i studien som fortfarande omfattades av revisionsplikten kände till att de 

fortfarande var tvungna att bli reviderade. Byråerna har märkt av ett tapp bland sina 

kunder men inte utfört några radikala marknadsstrategiska förändringar förutom att den 

ena byrån hade tagit på sig lite extra kunder. 

8.1.1 Relationsutveckling  

I följande modell beskriver vi utifrån vår analys och den samlade teoretiska kunskapen, 

hur små revisionsbyråer utvecklar kundrelationer. Modellen är ämnad att appliceras på 

en redan existerande kund och beskriver förloppet att gå från en vanlig kund till en 

långsiktig lojal kund som kan fungera som en reklampelare och bringa fler kunder till 

byrån. 

Figur 7: Relationsutvecklingsmodell 

 

Små revisionsbyråer har behov av att tillfredställa sina kunder, detta eftersom kunderna 

ofta utgör den största källan för byrån att få nya kunder. Små revisionsbyråer bygger 

och hanterar sina kundrelationer genom att fokusera främst på området tillit, som är 

grunden för att relationen ska fungera.  

Tillit till revisorn är någonting som byggs upp över tiden. Har företagaren haft samma 

revisor under flera år byggs en relation upp. Parterna lär känna varandra och tilliten 

ökar. Den personliga kontakten är mycket viktig och ett exempel på god tillit är när 

kunden upplever att denne kan fråga revisorn om vad som helst, exempelvis frågor som 

rör den privata ekonomin. 

Nöjd för att kunden ska bli nöjd med den tjänst hon köpt krävs att byrån levererar det 

kunden förväntar sig. Upplever kunden att hon erhållit service som överensstämmer 

eller överstiger förväntningarna värderas tjänsten som god och kunden förblir nöjd.  

Eftersom utvärderingen av själva tjänsten ofta kan vara väldigt svårt för kunden spelar 

andra faktorer som tillit, framträdande och word of mouth in i den samlade 

utvärderingen.  

Stanna för att en kund ska stanna kvar som kund till byrån är nöjdhet en förutsättning. 

Klarar inte byrån av att göra kunden nöjd kommer relationen inte bli långvarig. Om 

kunden däremot känner tillit till revisorn och upplever sig nöjd med tjänsteutförandet 

leder det till att kunden stannar. 

Lojal bara en lojal kund rekommenderar byrån till andra. Lojalitet växer fram genom att 

kunden har en god relation till revisorn, känner hög tillit till byrån, att de över tid visat 

sig leverera god service och kunden upplever sig nöjd med byråns arbete. Att få en kund 

som rekommenderar byrån till sina vänner och affärskontakter är mycket värdefullt för 

en revisionsbyrå. Rekommendationerna är en förutsättning för att små revisionsbyråer 

som inte använder sig av transaktionsmarknadsföring ska få nya kunder. 
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8.2 Rekommendationer 

Utifrån det teoretiska perspektivet och det empiriska material, kommer vi lämna ett 

antal rekommendationer till revisionsbyråerna. Dessa rekommendationer bygger på vad 

vi funnit och anser skulle kunna förbättra deras kundrelationer. Först inleder vi med ett 

antal allmänna rekommendationer som vi anser att båda revisionsbyråerna kan ha nytta 

av. Efter det ger vi mer specifikt Byrå A följt av Byrå B individuella förslag på 

förbättringar utifrån vad vi funnit i intervjuerna med deras kunder. 

8.2.1 Små revisionsbyråer 

 Revisionsplikten 
Endast ett av de fem företagen i studien som fortfarande var revisionspliktiga, 

visste att de inte kunde välja bort revisionen om de ville. A3 som hade koll på 

detta, fick reda på det av sin redovisningskonsult (från redovisningsfirman). Vi 

rekommenderar att de båda revisionsbyråerna i studien tar ett samtal med sina 

kunder, förklarar gränsvärdena, ser om företaget omfattas och därefter talar om 

de för- respektive nackdelar det skulle innebära att slopa revisionen. (Vi tror att 

företagen kommer uppskatta den raka och ärliga kommunikationen och de allra 

flesta kommer stanna som kunder oavsett om de omfattas eller ej.) 

 Proaktiv  
Många av de företagen som intervjuades under studien nämnde att de 

uppskattade en proaktiv revisionsbyrå. De skulle uppskatta om byrån kontaktade 

dem med förslag på förbättringar hur saker och ting kunde göras annorlunda. 

Något av företagen nämnde speciellt om det kommit någon ny lag, hur påverkar 

det företaget? Bör man göra någonting annorlunda? Vi föreslår att 

revisionsbyråerna verkar för att bli mer proaktiva med aktiva rekommendationer. 

 Konkretisering 
Två av byrå Bs kunder nämnde att det vid tillfälle har funderat på vad de 

egentligen är de betalar för. B2 föreslår att fakturorna som skickas ut till kund 

skulle specificeras något mer för att det på så sätt bli tydligare. Att antingen på 

fakturan specificera bättre vad det är som faktiskt utförts eller att bifoga ett 

meddelande som förklarar fakturan och dess innehåll. De flesta kunder skulle 

troligen uppskatta den extra informationen och därmed bli nöjdare. 

 Revisorsflytt 
Studien visar tydligt att flera av företagarna har valt att följa sin revisor då denne 

har bytt revisionsbyrå. Detta på grund av den långa relation de haft och det 

faktum att de varit nöjda med samarbetet. Som ägare av en revisionsbyrå bör 

man förstå detta fenomen då det speciellt för en liten revisionsbyrå kan innebära 

stora procentuella kundförluster. Vi rekommenderar att göra revisorer som 

arbetat länge och har många viktiga kunder till delägare för att därmed hålla dem 

(och deras kunder) kvar i byrån. 

 Oklar kvalitet 

Det finns saker för revisionsbyråerna att beakta när de handskas med tjänster 

som av kunden kan uppfattas som oklara. Eftersom det är svårt för kunden att 

utvärdera den faktiska tjänsten kommer kunden använda sådant hon faktiskt kan 

se som grund för bedömandet av prestationen. Ryktet av att alltid leverera hög 

kvalitet och framträdandet skickat signaler om kvalitet exempelvis bedömer 
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kunden kvaliteten på tjänsten utifrån hur revisorn ser ut och sättet denne talar. 

Den samlade utvärderingen av tjänsten och personen avgör hur kvaliteten 

uppfattas.  

 Övergångsperiod Klienterna är beroende av den personliga kontakten som 

skapas i en relation. Därför är det viktigt när revisorn ska avsluta relationen 

(exempelvis på grund av pension) att det sker under en övergångsperiod så att 

klienten hinner vänja sig vid bytet. 

 Hålla deadlines Utifrån vår studie samt tidigare studier är det viktigt att hålla 

tider för att klienten ska förbli tillfredsställd. Därför rekommenderar vi att inte ta 

på sig för många kunder så att man inte hinner ta hand om de man redan har.  

8.2.2 Byrå A 

 Individualiserade kundmöten 

En respondent nämner att anledningen till att denne inte går på de kundmöten 

som det bjuds in till är för att respondenten upplever att informationen inte är 

relevant för företaget. Skulle Byrå A skräddarsy kundmöten med information 

och tips direkt till företaget i fråga skulle de förmodligen bli mer intresserade av 

att köpa de tjänster som föreslås.  

 Lokal  

Byrå As lokaler kan uppfattas som något förvirrande när man besöker dem för 

första gången. Med tanke på byrå As till antalet anställda relativt stora storlek, 

deras ambitioner att växa ytterligare och de något förvirrande lokalerna föreslår 

vi att de investerar i en reception. Och eventuellt även en receptionist. 

8.2.3 Byrå B 

 Risk 

Man tar som företag en onödig risk om man som enda källa till nya kunder 

förlitar sig på rekommendationer från befintliga kunder (Blackburn et al. 2010, 

s. 22; Bloom 1984, s. 108). Vi föreslår att byrå B överväger att diversifierar sin 

kundtillströmning exempelvis genom någon typ av marknadsföring. 

 Förbättra uppföljningen 

Både B1 och B2 nämner att de fått vänta länge mycket länge på bokslut detta år 

vilket de inte är positiva till. Vi anser att byrå B bör förbättra uppföljningen, 

speciellt under bokslutsperioder, då det minskar risken att kunderna ska uppleva 

missnöje.  
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9 Sanningskriterier 

Avslutningsvis presenterar vi sanningskriterierna för examensarbetet. Utifrån 

sanningskriterierna nedan är det upp till läsaren att avgöra examensarbetets 

trovärdighet samt överförbarhet. 

9.1 Trovärdighet 

Kvalitativa metoder är väldigt kontextberoende och resultatet blir därav helt beroende 

av det speciella sammanhanget. Därmed är det omöjligt att upprepa samma upptäckter 

eftersom fenomen förändras och kan inte kopieras (Jacobsen 2007, s. 174). 

Johansson-Lindfors (1993, s. 165) bedömer trovärdigheten genom att dela in det i 

giltighet, intersubjektivitet, praktisk användbarhet och systematik vid datainsamling och 

analys och det är dessa kriterier vi har valt att använda. 

9.1.1 Systematik vid datainsamling och tolkning 

Trovärdighetsproblem med datainsamlingen och tolkningen, handlar enligt vissa 

forskare om mätinstrumentens tillförlitlighet (Johansson-Lindfors 1993, s. 168). 

Intervjuerna i studien har spelats in med en diktafon och sedan har materialet 

transkriberats ordagrant. Det största hotet för trovärdigheten enligt Maxwell (1996, s. 

89), med innebörd av vad man har sett och hört, är att beskrivningen inte blir fullständig 

och tillräcklig noggrann. Att spela in intervjuerna och göra ordagranna transkriberingar 

av det inspelade materialet, löser till stor del detta problem. Det största hotet i 

tolkningen av materialet är att man skapar en egen mening av respondenternas utsagor, 

istället för att skapa en förståelse av vad som har sagts under intervjuerna. Detta kan 

hända genom att man bland annat ställer slutna och ledande frågor som inte ger 

deltagarna möjlighet att yppa deras perspektiv på situationen (Maxwell 1996, s. 90). När 

vi skapade intervjuguiden (Appendix 1 & 2) ville vi göra frågorna öppna för att få så 

beskrivande och öppna svar som möjligt. Innan vi påbörjade våra intervjuer, granskades 

frågorna i guiden flera gånger, med hjälp av vår handledare, för att kunna korrigera 

frågorna ifall de var exempelvis svårförståeliga eller ledande. Det finns enligt Maxwell 

(1996, s. 90) två huvudtyper av validitetshot i kvalitativa slutsatser. Det ena hotet mot 

slutsatsernas validitet är valet av data som stämmer överens med forskarens 

föreställningar och data som ”sticker ut” för forskaren. För att göra det möjligt för sig 

som läsare att avgöra om slutsatserna har påverkats av våra föreställningar är genom att 

vi försöker förklara för läsaren vilka slags förutfattade meningar vi hade innan studien 

startades. Under rubriken förförståelse (2.1) skriver vi bland annat att den mediala 

exponeringen kan ha påverkat oss som författare. Exempelvis trodde vi innan studien att 

revisorer skulle vara mer försiktiga i sitt arbete i skapandet av den personliga kontakten 

med klienten med tanke på bland annat Enronskandalen. Det andra hotet är att man 

påverkar respondenterna så pass mycket att det leder till oönskade konsekvenser för 

studien och dess syfte. Även detta kan undvikas genom att undviker ledande frågor och 

låter respondenten prata fritt utan att avbryta (Maxwell 1996, s. 91). 

9.1.2 Giltighet 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 165) är förutsättningen för en god giltighet att så 

mycket data insamlats så att det täcker stora delar av det studerade ämnet. Annorlunda 

uttryckt kan man säga att så många intervjupersoner har studerats att teorierna grundas 

så mycket som möjligt. Ett viktigt kriterium för giltigheten är om den uppnår en 

teoretisk mättnad, det vill säga att ytterligare datainsamling inte tillför någon ny 
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bidragande information till studien. Eftersom alla relationer är unika, känner vi att det är 

väldigt svårt att veta om en tredje revisionsbyrå eller ett sjunde småföretag hade tillfört 

någon mer information.  

9.1.3 Intersubjektivitet 

Intersubjektiviteten innebär att de tolkningar som har gjorts i studien ska kunna 

accepteras av de individer som har varit med och deltagit i studien och av dig som 

bedömare. Ett problem i intersubjektiviteten är att respondenterna kan känna sig 

smickrade eller hotade av de tolkningar som har gjorts. I vårt fall tror vi inte att det är 

något problem eftersom samtliga respondenter i studien är anonyma. Något som bör 

uppmärksammas är att oavsett hur forskningsresultaten har redovisats, kan det vara 

svårt att uppnå intersubjektivitet med bedömare av denna studie om det visar sig att 

bedömaren inte delar den kunskapssyn som arbetet grundar sig på (Johansson-Lindfors 

1993, s. 165).  

9.1.4 Praktisk användbarhet 

Teorins praktiska användbarhet bestäms av dess tillämpbarhet vid praktiskt handlande. 

Detta avgörs genom att andra individer eller organisationer använder sig av teorin för att 

få en bättre förståelse och/eller utveckla sin verklighet (Johansson-Lindfors 1993, s. 

167-168). Nyttan av denna studie är att revisionsbyråerna ska öka förståelsen för deras 

kundrelationer. De teoretiska och praktiska bidragen är förslag på hur man kan hantera 

sina kundrelationer eftersom varje relation, vilket studien visar, är unik och därför finns 

det inte enbart ett tillvägagångssätt att hantera samtliga kundrelationer på. 

9.2 Överförbarhet 

Johansson-Lindfors (1993, s. 169) tolkar överförbarheten som möjligheten att tillämpa 

teorin på andra grupper än de den har utvecklats för. Generalisering anses bland många 

forskare vara någonting som aldrig kan uppnås inom kvalitativ forskning. Istället kan 

den skapade teorin och förståelsen uppfattas som ett synsätt eller ett tankesätt och/eller 

användbar för en förståelse av den tänkta verkligheten (Johansson-Lindfors 1993, s. 

169-170). Studien är utförd på två små revisionsbyråer i Umeå och deras kunder som 

befinner sig kring revisionspliktens gränsvärden storleksmässigt. Det är upp till läsaren 

att tolka vad som är överförbart och vilka som kan dra nytta av studiens bidrag. Vi tror 

däremot att studiens bidrag kan användas av andra små revisionsbyråer och mindre 

professionella tjänsteföretag som känner igen sig i något av de båda revisionsbyråernas 

situation. Bidragen skulle även kunna vara överförbara till större revisionsbyråer och 

professionella tjänsteföretag i viss mån, men vi tror inte att dessa är i samma behov av 

bidragen som de mindre organisationerna är. 

9.3 Vidare studier 

I denna studie har vi undersökt hur hanterandet av revisionsbyråers kundrelationer 

fungerar och hur deras kunder upplever relationen. Det skulle vara intressant att göra en 

liknande studie på både stora och små revisionsbyråer för att undersöka skillnader 

mellan respektive byråer och deras relationer. I vår studie valde vi att utgå från 

småföretag som är precis ovanför de rådande gränsvärdena för revisionsplikt. Liknande 

studier kan fokusera på större företag och hur de ser på förhållandet till 

revisionsbyråerna. Med dessa rekommendationer kan man få en större förståelse för hur 



68 

 

revisionsbranschen fungerar och hur de hanterar sina kundrelationer, samt hur större 

företag upplever bemötandet. 
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Appendix 1: Intervjuguide Revisionsbyråerna 

Bakgrundsinfo 

Berätta om dig själv och din bakgrund 

- Arbetsuppgifter 

- År i branschen 

- Hur länge i nuvarande position? 

- Vilken utbildning har du? 

- Vilka andra företag har du jobbat för? 

Berätta kort om företagets historia 

Verksamheten 

- Vilka tjänster erbjuder ni? 

- Har ni riktat in er på någon speciell nisch i byrån? 

o Varför? 

- Lägger ni fokus på revisions eller konsulttjänster? 

o Vilka för/nackdelar ser ni med det? 

- Vänder ni er till stora eller små Kunder? 

Visioner och målsättningar? 

Revisionsplikten 

- Hur påverkar förändringen er? 

- Har ni förändrat er strategi på något sätt till följd av revisionspliktens 

avskaffande? 

o Om ja, På vilket sätt? 

o Erbjuder ni fler/nya tjänster? 

- Hur stor del av verksamheten innefattas 

o Har ni förlorat kunder? 

o Om ja, Vad gör ni för att motverka detta? 

- Hur skulle du se på om gränsvärdena höjdes ytterligare? 

o EU standard? 

Relationen 

Hur ser ni på er roll som revisor/rådgivare? 

Hur ser ni på er relation med era klienter? 

- Finns det något som du tror skulle kunna förbättras? 

- Hur tror du att er klient ser på er relation? 
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- Anser ni att ni har tillräcklig kontakt med er klient? 

o Vem kontaktar vem?  

o Borde det ske oftare/ mer sällan? 

- Vad anser ni vara den viktigaste egenskapen som konsult när man arbetar mot 

kunden? 

Nöjdhet förtroende 

- Är ni nöjda med samarbetet? 

o Varför? 

- Anser ni att ni skulle kunna vara mer aktiv i er relation med klienterna? 

o Träffa klienter oftare? 

o Erbjuda fler tjänster? 

o Finns det behov? 

- Tror ni att kunden uppfattar att ni tillför mervärde till deras företag? 

o På vilket sätt? 

- Vad skapar värde för kunden? 

o Rådgivning?  

o Revision? 

- Varför stannar er klient hos er? 

- Anser ni att förtroende har betydelse i kundrelationen? 

o Utveckla 

- Upplever ni att kunden har förtroende för er? 

- Upplever ni att kunden kan fråga er om vad som helst? 

Marknadsföring 

- Hur marknadsför ni er? 

- Varför tror ni att er klient väljer att stanna kvar? 

- Vad är det som får kunden att välja just er? 

- Vad gör ni för att skaffa nya kunder? 

- Vad gör ni för att behålla nuvarande kunder? 

o Utveckla gärna 

Strategi 

- Tror ni att klienterna förstår vad de behöver? 

- Erbjuder ni aktivt nya tjänster till era klienter? 

- Kontaktar ni andras kunder med ”lockerbjudanden?” 

o Tror ni att kunden rekommenderar er till andra företag?  

o Varför 

Förväntningar 

- Vad tror ni att kunden förväntar sig av er? 

o Fyller ni de förväntningarna? 
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o Oklara förväntningar? 

o Implicita 

o Orealistiska 

 Hur hanterar man dessa? 

- Kan kunden rent konkret se resultatet av tjänsten efter dess genomförande? 

o Om inte, Varför?  

o Köper kunden tjänster för att ni rekommenderar dem? 

o Förstår kunden vad det är de köper? 

- Tror ni att kunden uppfattar er som svåra att förstå? 

o Tror ni att tjänsterna ni erbjuder uppfattas som diffusa? 

o Vad om något gör ni för att förändra/förbättra detta? 

Avslutningsvis 

- Är det någonting som ni skulle vilja tillägga som du uppfattar som viktigt och 

som vi kanske har missat? 

- Kan vi kontakta er igen om det är någonting vi kommer på att vi missat att 

fråga? 
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Appendix 2: Intervjuguide Småföretagen 

Bakgrundsinfo 

Berätta om dig själv och din bakgrund 

- Arbetsuppgifter? 

- Hur många år jobbat i branschen? 

- Hur länge i nuvarande position? 

- Vilken utbildning har du? 

- Vilka andra företag har du jobbat för? 

Berätta kort om ditt företag och dess historia/verksamhet/anställda 

Revisionsbyrån 

- Varför valde ni X som revisionsbyrå  

o Marknadsföring? 

o Rekommendationer? 

- Hur länge har ni varit kund hos byrån? 

- Har ni någon gång bytt revisionsbyrå? 

- Vem/vilka hade ni innan? Varför bytte ni? 

- Vilka tjänster köper ni av revisionsbyrån?  

o Köper ni liknande tjänster av andra? 

Revisionsplikten 

- Känner ni till att revisionsplikten avskaffats för vissa små företag? 

o Berörs ni av lagändringen? 

o Kommer ni sluta köpa revision om ni skulle innefattas av lagändringen?  

 Om ja, Varför? 

Relation till revisionsbyrån 

Hur ser ni på er relation med er byrå?  

Anser ni att något bör/skulle kunna förbättras? 

- Hur tror du att revisionsbyrån ser på er relation?  

- Anser ni att ni har tillräcklig kontakt med er byrå? 

o Vem kontaktar vem?  

o Borde det ske oftare/ mer sällan? 

Värde 

- Varför köper ni tjänster från revisionsbyrån? 

- Vad anser ni att revisionsbyrån tillför er? 

o Tillför det något värde till ert företag? 
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 Rådgivning?  

 Revision? 

Nöjdhet/förtroende 

Är ni nöjda med samarbetet med byrån? 

o Varför? 

o Varför fortsätter ni vara kund hos revisionsbyrån? 

o Har ni funderat på att byta, om ja/nej varför? 

- Har ni förtroende för er Revisionsbyrå? 

o Utveckla 

o Kan ni fråga dem vad som helst? 

Byråns utbud 

- Vad upplever ni vara revisionsbyråns roll i ert samarbete? 

- Hur utvärderar ni kvalitén på den tjänst ni köpt? 

o Om nej, varför? 

- Vad har ni för förväntningar på byrån 

o Lever byrån upp till era förväntningar? 

 Oklara 

 Implicita professionell!  

o Är ni nöjd med byråns tjänsteutbud? 

 Någonting som saknas? 

Lojalitet 

- Varför väljer ni att fortsätta köpa tjänster från byrån? 

- Kontaktar revisionsbyrån er med förslag på tjänster att köpa? 

- Händer det att andra revisionsbyråer kontaktar er med ”lockerbjudanden” för att 

bli kund hos dem? 

Byråns arbete 

- Är revisorn/konsulten svår att förstå? 

o På vilket sätt? 

- Är det svårt att veta ”vad” det är man faktiskt köper?  

o Kan tjänsterna byrån erbjuder uppfattas som diffusa? D.v.s. Oklara och 

svåra att förstå 

- Hur uppfattar ni de råd ni fick i samband med *återkoppla till tidigare svar*? 

o Kunde ni se resultat efter dess genomföranden? 

o Blev ni nöjda? 

o Köpte ni tjänsten för att byrån rekommenderade den? 

- Rekommenderar ni er revisionsbyrå till andra företag? 

o Varför/varför inte? 



3 

 

Avslutningsvis 

- Är det någonting som ni skulle vilja tillägga som du uppfattar som viktigt och 

som vi kanske har missat? 

- Kan vi kontakta er igen om det är någonting vi kommer på att vi missat att 

fråga? 

  



1 

 

Appendix 3: E-post till Revisionsbyråerna 

 

Inför intervjun 

Hej, vi vill tacka för att du är villig att ställa upp på en intervju med oss. Här nedan ser 

ni de kategorier som vi kommer att beröra. Intervjun kommer att pågå under cirka 60 

minuter och både du och byrån kommer att förbli anonyma.  

Vi skulle uppskatta om vi kan befinna oss i ett avskilt rum under intervjun. 

Vi ses hos er klockan (tid) den (datum) februari 

Rubriker inför intervju 

Ämnena som kommer att beröras är:  

Bakgrundsinformation - om intervjupersonen 

Verksamheten 

Revisionsplikten 

Relation till klient – Nöjdhet/förtroende 

Marknadsstrategi 

Klientens förväntningar 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Magnus Westerman och Emil Demirörs 
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Appendix 4: E-post till småföretagen 

 

Inför intervjun 

Hej, vi vill tacka för att du är villig att ställa upp på en intervju med oss. Här nedan ser 

ni de kategorier som vi kommer att beröra. Intervjun kommer att pågå under cirka 30 

minuter och både du och ditt företag kommer att förbli anonyma.  

Vi skulle uppskatta om vi kan befinna oss i ett avskilt rum under intervjun. 

Vi ses hos er måndagen den (datum) februari klockan (tid) 

Rubriker inför intervju 

Ämnena som kommer att beröras är:  

Bakgrundsinformation - om intervjupersonen 

byråns utbud 

Revisionsplikten 

Relation till revisionsbyrå 

värde 

nöjdhet/förtoende 

lojalitet 

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Magnus Westerman och Emil Demirörs 
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