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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Christer Holmén för en bra och givande relation. Vi vill 

också rikta ett tack till lärare inom samtliga inriktningar som givit oss en bra teoretisk 

grund att stå på. Slutligen vill vi även tacka respondenterna på revisionsbyråerna och den 

revisorsassistent som gjort en ”revision” av vår uppsats. 
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Abstract 
 

The government’s proposal to eliminate the audit requirement for smaller companies, 

believes that audit firms marketing may find itself in a more significant role after the 

elimination of the audit requirement. Marketing has the potential to attract companies to 

the purchase of a voluntary audit. Research has found that if accounting firms are better 

able to communicate the real customer benefits, it can create an interest in a voluntary 

audit.  

 

This study aims to see if relationships and relationship-building measures are used by 

auditing firms to sell audit. Furthermore, what impact has the audit elimination in this 

context? The study research question is thus. Do audit firm’s use relationships and 

relationship-building measures to sell the service audit? We found after the study that 

auditing firms are using relations and relationship-building measures. In our study, we 

came across some behaviors and methods that suggest a well-advanced relational 

thinking, relationship marketing corresponding. The respondent’s replies indicate that 

audit sales were created by satisfied customers. Customers who also buy more services, 

and recommend companies in their network to make them select a respondents auditing 

firm.  

 

Respondents are aware that the customer does not perceive the core product as the most 

attractive. Instead, it is the relationship that affects the customer experience, the value, 

and the quality of service. The respondents in the study know that this influences their 

interaction with the customer. This is not to say that audit firms are in agreement, that 

their normal operation consists of large elements of relationship marketing.  

 

The study had a hermeneutic approach and an abduktiv approach. The theory in the study 

comes from relations and service marketing. The material in the empirical study has been 

retrieved from the audit professions regulations and a case study. The case has involved 

semi-structured interviews with authorized auditors’ from four auditing firms in Borås. 

The study is conducted in Swedish. 

 

 

Keywords: relationships, auditing, government forced auditing, relationship marketing 
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Sammanfattning 
 

Regeringens delbetänkande Avskaffande av revisionsplikten för små företag bedömer att 

revisionsbyråernas marknadsföring får en mer betydelsefull roll efter avskaffandet. 

Marknadsföring har potential att attrahera bolag till köp av frivillig revision. Tidigare 

forskning har kommit fram till att om revisionsbyråerna blir bättre på att kommunicera 

den konkreta kundnyttan, kan det skapa ett intresse för frivillig revision. 

 

Den här studiens syfte är att få en djupare förståelse för om relationer och 

relationsbyggande åtgärder används av revisionsbyråer för att sälja revision och vilken 

betydelse har revisionspliktens avskaffande i sammanhanget. Studiens forskningsfråga är 

således Använder revisionsbolag relationer och relationsbyggande åtgärder för att sälja 

tjänsten revision? Vi kan efter studien konstatera att revisionsbyråer använder relationer 

och relationsbyggande åtgärder. I vår fallstudie träffar vi på några beteenden och 

arbetssätt som tyder på ett väl framskridet relationstänkande. Av respondenternas svar 

framgår att försäljning av revision skapas via nöjda kunder som dels köper fler tjänster, 

dels rekommenderar bolag i deras nätverk att välja en respondentens revisionsbyrå.   

 

Respondenterna är medvetna om att kunden inte upplever kärnprodukten som det mest 

attraktiva. Istället är det relationen som påverkar kundens uppleva värde och kvalitet på 

tjänsten. Att respondenterna vet om detta influerar deras interaktion med kunden. Därmed 

inte sagt att revisionsbyråerna är införstådda i att deras normala arbetssätt består av stora 

inslag av relationsmarknadsföring.  

 

Studien har haft ett hermeneutisk synsätt och en abduktiv ansats. Teorin i studien 

härstammar från relations- och tjänstemarknadsföring. Materialet i den empiriska 

undersökningen har hämtats från revisionsprofessionens förordningar samt en fallstudie. 

Fallstudien har omfattat semistrukturerade intervjuer med auktoriserade revisorer på fyra 

revisionsbyråer i Borås.                     
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1 Inledning 

 

Hur rustar sig en hel bransch när marknadens spelregler omvandlas över en natt? Vad händer 

när kunderna inte längre enligt lag måste köpa företagets tjänster? Vi har med den här 

uppsatsen undersökt vilken påverkan revisionspliktens avskaffande har på revisionsbyråernas 

tillämpande av relations- och tjänstemarknadsföring. Revisionsbranschen utmanande framtid 

sätter sannolikt prov på arbetet med bevarande och skapande av kundrelationer.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Regeringen har genomfört en utredning (Statens offentliga utredningar, 2008:32) som rör 

slopad revisionsplikt i Sverige för små och medelstora onoterade aktiebolag. Med små eller 

medelstora företag menas företag som inte överskrider mer än ett av tre gränsvärden. Det rör 

sig om en balansomslutning ej överstigande 4 400 000 euro, en nettoomsättning på max 

8 800 000 euro, samt antalet anställda får ej överskrida 50. I Sverige innebär det att endast 

runt fyra procent av aktiebolagen kommer att ha revisionsplikt (SOU, 2008:32, s. 13ff).  

 

Utredningen har sin grund i påtryckningar från EU som vill införa enklare regler för unionens 

medlemsstater och med det öka företagens konkurrenskraft globalt. Detta genom att minska 

de kostnader som revision orsakar företagen. Enligt regeringens utredning rör det sig om 5,8 

miljarder kronor som sparas in av berörda företag, om revisionsplikten avskaffas i Sverige. 

EU kommissionens förslag har riktlinjen att företagens administrativa kostnader skall minska 

med 25 procent till år 2012. Den svenska regeringens utredning förordar dock att förslaget ska 

träda i kraft redan år 2010. På grund av förslaget kommer företag som inte längre beläggs med 

lagstadgad revision själva kunna välja vilka redovisnings och revisionstjänster som de vill 

köpa på den fria marknaden. Enligt regeringens utredning kommer företag i länder som inte 

väljer att anpassa sin revision, redovisning och bolagsrätt till internationellt gångbar standard 

få det svårt i konkurrensen på världsmarknaden. Det medför att företag kan bli tvungna att 

flytta sin verksamhet till länder som valt att anpassa sig till en konkurrenskraftig internationell 

standard. (SOU, 2008:32, s. 14f)  

 

Utredningens har gjort en bedömning av konsekvenserna för revisorerna vid avskaffandet. 

Bland annat menar utredningen på att det kommer leda till ett överskott av revisorer. Förslaget 

kommer även att innebära att revisorerna behöver konkurrera på en hårdare marknad, då de 

även måste konkurrera med redovisningskonsulter, bokföringsbyråer och andra som säljer 

ekonomiska tjänster. Utredningen föreslår att revisorer med marknadsföring av frivillig 

revision och erbjudanden om nya tjänster skall kunna hävda sig på den nya marknaden. (SOU, 

2008:32, s. 25)   
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1.2 Definition av nyckelbegrepp 

 

På följande sätt definieras nyckelbegreppen i den här studien.  

 

Business to business – Marknads- eller försäljningsaktivitet från ett företag riktad mot ett 

annat (Gillberg 1993, s. 20). 

 

CRM eller Customer relationship management – CRM är värderingar och strategier inom 

relationsmarknadsföring. Särskild tyngdpunkt ligger på relationen mellan kunden och 

leverantören. (Gummesson och Ohlsson 2007, s. 61) 

 

Extern revision – Revision av en utomstående revisor (Nationalencyklopedin.se, sökord: 

extern + revision).  

 

FAR SRS – Branschorganisationen för revisions- och rådgivningsbranschen (FAR SRS). 

 

Frivillig revision – Revision efter revisionspliktens avskaffande (Författarnas definition). 

 

Klienter – Personer med kundrelation till ett företag (Författarnas definition).  

 

Medelstora företag – Mellan 50 och 200 anställda (Gillberg 1993, s. 92). 

 

Mun till munmarknadsföring eller word of mouth – Direkt kommunikation om en tjänst, 

produkt, verksamhet eller händelse mellan individer som har något gemensamt med den de 

berättar för (Harris 1999, s. 14). 

 

Redovisning – Ett sätt att informera om ett företags ekonomiska och finansiella tillstånd 

(Nationalencyklopedin.se, sökord: redovisning).  

 

Relationer – Ett ömsesidigt engagemang mellan två parter (Grönroos 2007, s. 45f).  

 

Revision – Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma 

och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR förlag 2005, s. 11). 
 

Revisionsberättelse – En rapport i standardiserad utformning som avges av revisor efter 

genomförd revision hos kund (Författarnas definition). 

 

Revisionsbyrå - Företag som tillhandahåller bland annat redovisnings- och revisionstjänster 

(Författarnas definition). 

 

Revisionsplikt – En lagstadgad skyldighet att som aktiebolag ha en kvalificerad revisor 

(SOU:32, 2008, s 13). 

 

Räkenskaper – Innefattar löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och annan extern 

redovisning (Nationalencyklopedin.se, sökord: räkenskaper).   

 

Små företag – Mindre än 50 anställda (Gillberg 1993, s. 134). 

 

Stora företag – Mer än 200 anställda (Gillberg 1993, s. 138). 



Relationsplikt för revisorer           Ottosson & Thunholm 

 

 8 

1.3 Problemdiskussion 

 

I rapportens bakgrund beskrivs betydelsefulla konsekvenser som bedöms följa av 

revisionspliktens avskaffande. En av dem tros vara att revisionsbolagens marknadsföring får 

en ökad betydelse då revisionen blivit frivillig för små och medelstora företag. Vi instämmer i 

den bedömningen och anser vidare att marknadsföring i hög grad är ett verktyg för att påvisa 

nyttan med revisionsbolagens frivilliga tjänster. Marknadsföring är därför helt nödvändigt för 

att överleva på en hårt konkurrensutsatt marknad. En svårighet för revisionsprofessionen är 

dock att den historiskt präglats av en motståndskraft och restriktioner gällande 

marknadsföring. Det torde vara en konsekvens av professionens omfattande reglering och 

normsättning. I en artikel skriven i branschtidningen Balans (1982) påpekar Siv Berlin det 

smått roande sättet vilket revisionsbyråer i försök att kringgå regelstadgar under 1970-talets 

slut, placerade påfallande stora annonser i tidningar under rubriken ”lediga platser” vid 

rekryteringen av en sekreterare. Fenomenet omnämndes i Balans som smygreklam. 

      

Marknadsföring handlar om att tillfredställa kundbehov. Detta fordrar identifiering av 

behoven, utformning av produkter som genererar ett större värde, samt distribuering och 

befrämjande av företagets produkter effektivt (Kotler et al. 2005, s. 6). Revisionsbolagen bör 

börja anpassa sina tjänster i större utsträckning till kunden och konkurrensen (SOU:32, 2008, 

s. 249). Då revisionsplikten avskaffats ligger eventuellt inte kundvärdet längre i att få 

revisorns underskrift på att räkenskaperna är i sin ordning. Det krävs troligtvis att 

revisionsbolagen marknadsanpassar sitt tjänsteutbud och marknadsför dem smartare, för att 

klienterna skall uppleva erbjudandet som tillräckligt värdefullt för att köpas.         

 

Grönroos påvisar betydelsen att vara ett kundorienterat tjänsteföretag som skapar värde för 

kunden på flera sätt och inte bara i sina intäktsskapande tjänster. Vid stor konkurrens på 

marknaden ökar betydelsen av att skickligt hantera dolda tjänster som utvecklar och 

underhåller företagets konkurrensfördelar. Dolda tjänster omfattar de tjänster som företaget 

normalt inte fakturerar, exempelvis hantering av klagomål, uppmärksammande av särskilda 

behov, besvarande av frågor eller hög effektivitet. Intäktsskapande tjänster tillsammans med 

dolda tjänster utgör det totala tjänstutbudet som bör göras så konkurrenskraftigt som möjligt . 

(Grönroos 2007, s. 12f) ”Kunder önskar inte varor eller tjänster i sig; de vill ha lösningar som 

främjar deras egna värdeskapande processer” (Grönroos 2007, s. 14). Normann skriver i sin 

tur att företag bör erbjuda aktiviteter som kompletterar kundens värdeprocesser. Då den 

värdeskapande processen varierar beroende på kund är det viktigt att anpassa sig till de 

värdeskapande aktiviteter som tillhör kunderna företaget riktar in sig på. (Normann 1994, s. 

94f) 

 

I tidigare studier inom området har det framkommit att nyttan med revisionen sällan yppar 

sig. Eftersom revisionen är lagstadgad är det möjligt att tjänsten inte utvärderas av kunden i 

samma grad som frivilliga tjänster, exempelvis redovisningstjänster. Mindre klientföretaget 

kan köpa revisionstjänsten per automatik utan att se och reflektera över fördelarna med 

granskningen. Redovisningsbyråer tillhandahåller istället enbart frivilliga tjänster som 

kundföretaget har ett upplevt behov av och enkelt kan se nyttan med, exempelvis genom en 

lättare arbetsbörda. Redovisningsbyrån besitter även fördelen att kunna utföra sina tjänster i 

en närmare relation med kunden än vad revisionsbyrån har möjlighet till, på grund av kravet 

på revisorns oberoende. Lindberg belyser sambandet mellan en nära och stark kundrelation 

och efterfrågan på revisionstjänster. I de fall revisorn använts flitig för att svara på 

rådgivningsfrågor ökade benägenheten att välja revision. (Lindberg 2008, s. 42f)  
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För att återknyta till problemdiskussionens första stycke, så är annonsering inte den sortens 

marknadsföring som vår studie kommer att behandla. Ett gott rykte kan beskrivas som det 

mest effektiva kommunikationsmedlet för ett företag (Grönroos 2007, s. 305). Muntliga 

referenser har en stor betydelse i kundrelationer och kan genera nya kunder till företaget 

(Grönroos 2007, s. 296). Relationsmarknadsföring innehåller en syn på marknadsföring 

bestående av relationer, nätverk och interaktioner. Skapandet och upprätthållandet av nätverk 

av relationer är marknadsföringsgrunden för ett konsultbolag. (Gummesson 2001, s. 1f) 

Relationsmarknadsföringens tyngdpunkt är relation framför transaktion. Kundnytta och 

långsiktiga relationer är målet. (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 20) 

1.4 Forskningsfråga 

 

Använder revisionsbolag relationer och relationsbyggande åtgärder för att sälja tjänsten 

revision? 

 

I vår undersökning av huvudfrågan kommer vi att titta närmare på följande aspekt: 

 

Påverkar revisionspliktens avskaffande revisionsbolagens syn på försäljning av revision? 

 

 

1.5 Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka om relationer och relationsbyggande åtgärder används av 

revisionsbyråer för att sälja revision samt vilken betydelse revisionspliktens avskaffande har i 

sammanhanget. 

 

1.6 Avgränsning 

 

Studien avgränsas ifrån traditionell marknadsföring och inriktas istället på relations- och 

tjänstemarknadsföring. Dessutom avgränsas studien ifrån marknadsföring av det övriga 

tjänsteutbudet och koncentrerar sig istället på revision. Den empiriska undersökningen 

avgränsas till att behandla revisionsbyråer som påverkas av revisionspliktens avskaffande i 

Borås. 

 

1.7 Disposition 

 

Kapitel två rör våra ställningstaganden angående val av metod och hur vi ställer oss till olika 

vetenskapliga förhållningssätt. Kapitlet innefattar även en diskussion om frågor rörande 

reliabilitet, validitet och felkällor.  

 

Kapitel tre inleder med att redogöra för tidigare relevant forskning i ämnet. Därefter teoretisk 

referensram som innehåller teorier och modeller som vi ansett tillämpliga för uppsatsen.  

 

Kapitel fyra rör den empiriska delen av uppsatsen. Här presenteras de materialet vi samlat in 

via intervjuer på revisionsbyråer.  

 



Relationsplikt för revisorer           Ottosson & Thunholm 

 

 10 

Kapitel fem analysera det insamlade materialet och gör lämpliga kopplingar mellan empiri 

och valda teorier. 

 
Kapitel sex består av de slutsatser som härleds från analysen av problemområdet. 

 

Kapitel sju är förslag på vidare forskning. 

 

Kapitel åtta presenterar källorna som legat till grund för uppsatsen.  

2 Metod 

Kapitlet innehåller en redogörelse för den metod som begagnats under studiens gång. Vårt 

vetenskapliga förhållningssätt har genomgående i studien varit hermeneutiskt.   

2.1 Syn på kunskap och vetenskap 

Den största delen av vår teoretiska förförståelse inom ämnet kommer ifrån vår 

Civilekonomutbildning inriktad mot marknadsföring. Dessutom har vi båda ett stort intresse 

för ämnesområdet och följer aktivt när ämnet uppmärksammas i media. Det bör påpekas som 

ovan nämnt att vårt huvudämne är marknadsföring, och det är inom marknadsföring vi 

besitter den största kunskapen vilket haft sin påverkan på uppsatsens innehåll. Förförståelsen 

påverkar oundvikligen vår tolkning av teori och empiri. När vi nämner förståelse blir det 

intressant att ta del av filosofin som rör epistemologi och ontologi. I uppsatsprocessen är det 

en avgörande faktor vilket ställningstagande vi gör angående de två filosofierna då de 

förklarar hur vi ser på verkligheten.  

2.1.1 Epistemologi  

Filosofin har två inriktningar. Det rör sig om rationalism och empirism. Rationalismens tanke 

är att det går att förstå verkligheten endast genom att använda sitt förnuft. Motsatsen är 

empirism som istället menar att erfarenhet är källan till kunskap om verkligheten 

(Nationalencyklopedin,se, sökord: empirism). I vår uppsats kommer de teorikunskaper vi 

besitter vara en grund för tolkningen av både empiri och teori. Vi ser det som att vår 

teoretiska erfarenhet inom ämnet spelar en betydande roll, vilket liknar det empiristerna 

förespråkar (Nationalencyklopedin.se, sökord: empirism).  Samtidigt spelar förnuftet en stor 

roll och då vi i stor utsträckning låter förnuftet influera våra argument, ställer det sig emot 

empiristernas betoning av att vetenskapen skall baseras på en grund av empiri (Danermark et 

al. 2003, s. 23).  

2.1.2 Ontologi 

Ontologin har två inriktningar som benämns idealism och realism. Idealism är en uppfattning 

som går ut på att det enda som kan existera oberoende av allt annat är andliga eller ideella 

företeelser (Nationalencyklopedin.se, sökord: idealism). Realismen kan istället beskrivas som 

att det är intressant att basera sina ställningstaganden på fakta och undvika att spekulera, för 

att på så vis skildra världen så oförfalskad som möjligt (Nationalencyklopedin.se, sökord: 

realism). Skillnaden kan exempelvis förklaras som att idealisten ser på verkligheten som 

subjektiv medan realisten menar på att det finns en objektiv sanning 

(Nationalencyklopedin.se, sökord: Kunskapsteori).  
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2.1.3 Författarnas syn på kunskap och vetenskap   

Vi som uppsatsförfattare ser oss som idealister snarare än realister. Vi anser att världen består 

av subjektiva sanningar och går därmed ifrån den objektivitet som realisterna förespråkar. Vår 

subjektiva syn ligger till grund för vår tolkning av den insamlade teorin och empirin. Tanken 

är att beskriva informationen i teori och empiri utifrån den verklighetsuppfattning vi uppfattar 

att upphovsmännen förmedlar. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Förhållningssättet baseras på ett val mellan begreppen hermeneutik och positivism. 

Hermeneutiken är ett synsätt som är tänkt att användas för att tolka och förstå texter.  

Tanken bakom hermeneutiken är att vi som uppsatsförfattare i analysen av teori och empiri 

skall försöka förstå upphovsmännens perspektiv och synsätt för att sätta informationen i rätt 

kontext (Bryman 2002, s. 370). Hermeneutiken utgår i från att förståelse bygger på 

förförståelse. Några av de personer som influerat den hermeneutiska traditionen är Max 

Weber, Georg Simmel, Heinrich Rickert och Wilhelm Dilthey. De menade att den sociala 

verkligheten behövde studeras på ett sätt som skiljde sig från studier av den 

naturvetenskapliga världen. Deras infallsvinkel var att kunskap om världen skulle baseras på 

förståelse, en förståelse som endast kunde infinna sig genom tolkning. (Danermark et al. 

2003, s. 28) Hermeneutiken tar avstånd ifrån det naturvetenskapliga forskningsidealet när det 

kommer till samhällsvetenskap och menar att det är skillnad mellan sociala och fysiska 

fenomen (Halvorsen 1992, s.14).  

 

Positivism beskrivs som ett förhållningssätt som förespråkar naturvetenskapliga metoder vid 

studier av verkligheten (Bryman 2002, s. 24). Det innebär att exempelvis statistik och annan 

”hård” data är vad positivisternas stöder sina påståenden på. Därmed skall vetenskapen enligt 

positivisterna vara värderingsfri, vilket innebär ett objektivt synsätt (Bryman 2002, s. 24).  

2.2.1 Författarnas vetenskapliga förhållningssätt  

Vår uppsats baseras på det hermeneutiska synsättet, då vi anser det lämpligt för 

undersökningsområdet. Då våra tolkningar av empiri och teori ligger till grund för arbetet 

samt det faktum att vi inte har stora mängder ”hård” data, stöder det vårt val av synsätt. Det 

positivistiska perspektivet blir därmed svårt att applicera på det valda området. Vi är inte 

intresserade av några statistiska generaliseringar utan är intresserade av få en djupare 

förståelse av enskilda människor och deras handlingar. Vårt synsätt är således subjektivt 

vilket tidigare berörts. Det subjektiva synsättet stärker även valet av det hermeneutiska 

perspektivet. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt  

Det går att se på forskningsprocessen på flera olika sätt. Mycket handlar om relationen mellan 

teori och empiri och vad vi som uppsatsskrivare väljer att basera våra slutsatser på. 

(Danermark et al. 2003, s. 169) Nedan beskrivs tre av de begrepp som berör kopplingen 

mellan teori och empiri. 
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2.3.1 Deduktion 

Deduktion kan ses som en logiskt giltig form av slutledning (Danermark et al. 2003, s. 169). 

Deduktion används för att undersöka den logiska giltigheten i våra slutsatser, men kan även 

ses som att kunskap om enskilda företeelser, kan härledas ur allmängiltiga lagar (Danermark 

et al. 2003, s. 170f). Det som kan ses som fördelen eller styrkan med deduktion är det faktum 

att den ställer upp regler för vad som är logiskt utifrån en given premiss. Deduktion kan 

användas i alla forskningsmetoder då vi undersöker den logiska giltigheten i vår vetenskapliga 

argumentation. (Danermark et al. 2003, s. 174) Kopplingen mellan teori och empiri är att 

deduktionen utgår från teori och går vidare till empiri. Det beskrivs även att deduktion är bra 

för att undersöka områden som redan är väl utforskade. (Grønmo 2006, s. 45) 

2.3.2 Induktion  

I den induktiva ansatsen är det inte tvunget att slutsatsen följer ur premisserna, tanken är 

istället att tillföra ny kunskap som går utanför premisserna. Det innebär också att vi kan dra 

generella slutsatser som kan gälla även för andra företeelser än just de vi valt att observera. 

Den vanligaste formen av induktion är när slutsatser kan dras av en hel population, endast 

genom att undersöka delar av den. Det blir då tal om en generalisering som sedan går att 

använda för att exempelvis förutsäga ett beteende eller en händelse (Danermark et al. 2003, s. 

175f). I det induktiva angreppssätet ligger tyngdpunkten på teoriuppbyggnad och tolkning. 

Utgångspunkten är från empiri till teori. (Grønmo 2006, s. 45) 

 

Det är dock svårt att med hjälp av induktionen dra generella slutsatser utifrån enskilda 

observationer när det gäller exempelvis människors uppfattningar eller värderingar. Mycket 

på grund av problemet med att den sociala verkligheten i mångt och mycket är så föränderlig. 

Det kan innebära att många av de slutledningar som görs enligt det induktiva synsättet, för 

med sig ett stort mått osäkerhet då situationen är för komplex. (Danermark et al. 2003, s. 177)  

2.3.3 Abduktion 

Abduktionen är varken en helt empiriskt generalisering som ovan nämnda induktion. Den är 

inte heller så logiskt baserad som deduktionen. Det kan även förklaras som en föreställning 

som genom att använda abduktion går till en annorlunda, mer fördjupad eller mer utvecklad 

föreställning. Den nya föreställningen kommer då de ursprungliga idéerna om företeelsen 

sätts in i ramen för en ny uppsättning idéer. Abduktion kan även ses som nybeskrivning, 

vilket innebär att ge ny innebörd åt fenomen som redan är kända. Det är vanligare att det inte 

är ett nytt fenomen som upptäcks utan att det uppmärksammas nya samband som kan förklara 

det redan kända, men på ett annat sätt. Efter analys av ett material kan ny insikt uppnås kring 

samband mellan olika företeelser. (Danermark et al. 2003, s. 183ff) Abduktionen behöver en 

pendling mellan teori och empiri. Det beskrivs som en hermeneutisk process där vi som 

uppsatsskrivare tar oss in i empirin med hjälp av teoretiska för-föreställningar och i processen 

också utvecklar teorin. (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 47) 

2.3.4 Författarnas val av vetenskapligt angreppssätt 

Uppsatsprocessen präglas av en samverkan mellan teorin och den insamlade empirin. Efter 

genomförd empiriinsamling återgick vi till teorin. Beroende på utfallet tillkom ny teori och 

annan förkastades. Ansatsen är abduktiv och både vår syn på teorin och hur vi ser på 

verkligheten har haft en viktig roll i uppsatsen. 
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2.4 Undersökningssyfte 

Då ett undersökningsproblem formulerats skall syftet med den bestämmas. Syftet kan vara 

explorativt, beskrivande och förklarande, men är inte sällan en blandning. Den empiriska 

undersökningen är i en mindre utsträckning explorativ då vi trots inhämtande av teori inte 

exakt var medvetna om vad vi skulle upptäcka i vår fallstudie. Studie har därmed i viss mån 

berott på vår öppenhet och nyfikenhet för den verklighet som beskrivs för oss under den 

empiriska studien. Då vi fick en grundläggande förståelse för problemet under vår empiriska 

studie var ambitionen att få en mer uppdaterad och tydlig bild över den empiriska 

verkligheten. Det för att kunna avlägga en hypotetisk gissning om varför någonting var som 

det var och huruvida det skulle förändras eller inte. Förklarande syfte valdes bort då det är 

svårt att exakt bestämma kausala orsakssamband mellan olika variabler, så som människors 

interagering. (Christensen et al. 2007, s. 55ff) Huvudsyfte är därför beskrivande och som 

främst besvarar ”Hur”-frågor. Det fanns relevant litteratur och tidigare forskning, tillämpbar 

för studien. Därmed erhölls en grundläggande förståelse för problemet innan den empiriska 

undersökningen påbörjats. Därför ansåg vi oss mogna att genomföra en beskrivande empirisk 

undersökning.     

2.5 Undersökningsansats 

Ansatsen anger vilken sorts undersökning forskaren ämnar genomföra, och vilken typ av 

resultat som kan förväntas. Ansatsen bestämmer omfång och räckvidd på studien utifrån de 

två deldimensionerna som tillsammans utgör undersökningens ”spelplan”. Den analytiska 

dimensionen påverkar antal studerade variabler och vilket urval studien gör. En bred och ytlig 

undersökning ger större möjlighet till statistiska generaliseringar och studerar många enheter 

på en ytligare nivå, exempelvis enkätundersökningar. Smal och djup undersökning fokuserar 

på ett färre antal enheter som studeras på djupet. Den typen av studie syftar till att skapa 

förståelse för hur underliggande mönster och orsaker leder till studieobjektens handlingar. 

Undersökningar som söker kvalitativa data använder ofta smal och djup undersökningsteknik 

i form av fallstudier. (Christensen et al. 2007, s. 69ff) Smala undersökningar tillåter inte några 

statistiska generaliseringar, vilket den här uppsatsen inte heller gör anspråk på att göra.  

 

Undersökningens omfång bestäms också av en tidsdimension som delas i två motpoler. Då 

verkligheten är levande och föränderlig kan undersökningen genomföras under en tid för att 

skaffa en mer dynamisk verklighetsbild, så kallad återkommande studie. Är undersökningen 

begränsad med hänsyn till tid är alternativet en ad hoc studie. Det innebär att undersökaren 

vid en given tidpunkt genomför undersökningen och skapar en stillbild av verkligheten. 

Vilken tidsdimension som undersökningen skall använda styrs till stor del av 

forskningsproblemet. (Christensen et al. 2007, s. 74) Då den här studien har haft en begränsad 

tidsrymd, samt att vi bedömde att situationen inte skulle förändras så mycket hos 

studieobjekten under vår undersökningsperiod, har studiens tidsdimension varit ad hoc. 

Undersökningen tar en fallstudieansats då det lämpar sig väl för studier av kvalitativ karaktär 

och inte ställer några krav på återkommande eller statistisk generaliserbarhet. Metoden är 

dock kompetent att skapa förståelse samt förklara komplexa sociala samband (Christensen et 

al. 2007, s. 79).           

2.6 Undersökningsmetod 

Inom samhällsvetenskaplig metod kan två specifika forskningsstrategier antas – kvalitativ 

respektive kvantitativ. Den kvantitativa forskningen förespråkar en naturvetenskaplig linje 

gällande normer och tillvägagångssätt, i synnerhet gällande positivismen. Metoden framhåller 

kvantifiering vid insamling och analys av data, och tyngden i undersökningen ligger på 
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prövning av teorier. (Bryman 2002, s. 34f) Den kvantitativa forskningsstrategin lämpar sig 

något bättre i ett positivistiskt perspektiv och i undersökningar vars empiriska metod går ut på 

att observera, mäta eller registrera. Fokus ligger på anskaffandet av ”hårda” data som lämpar 

sig för räkneoperationer som ska ligga till grund för statistiska generaliseringar. (Johanssen 

2003, s. 69f)  

 

Då det i vår undersökning finns ett intresse av att studera mänskliga handlingar kan 

meningsdimension nämnas, som framhäver att människor har sina egna uppfattningar och 

tolkningar av vad som sker i deras omgivning. För att förstå människors handlingar och 

samverkan bör forskaren skaffa sig insikt i studieobjektets meningsdimension genom att delta 

med människor i samtal och aktiviteter. Den typen av data erhålls genom kvalitativa 

forskningstekniker, exempelvis i form av personliga intervjuer. Intervjuerna genererar 

”mjuka” data i form av ord som lämpar sig väl i forskning av mänskligt beteende. Kvalitativ 

data förekommer ofta i form av texter som bearbetas och tolkas av forskaren.(Johanssen 2003, 

s. 69) Det kan beskrivas som att den kvalitativa forskningen försöker se världen utifrån en 

förståelse för de synsätt som respondenterna har (Alvesson och Deetz 2000, s. 80). 

 

Då uppsatsen intresserar sig för respondentens tolkning av verkligheten tar den empiriska 

undersökningen följaktligen en hermeneutiskt fenomenologisk ansats. Hermeneutisk 

fenomenologi är en vidareutveckling av framförallt den existensfilosofiska fenomenologin 

och anser att ett subjekt inte bara skall betraktas och beskrivas utan även tolkas 

(Nationalencyklopedin.se, sökord: fenomenologi). Fenomenologin intresserar sig för hur 

människor uppfattar och tolkar världen och försöker se saker utifrån personens perspektiv 

(Bryman 2002, s. 27). Fenomenologin kan beskrivas analysera upplevelser och handlingar i 

människors vardag. Uppfattningen är att verkligheten är sådan som aktören själv ser den. 

(Alvesson och Deetz 2000, s. 410) En kvalitativ undersökning är mer flexibel än en 

kvantitativ och den kvalitativa undersökningens struktur är mindre begränsad och styrd av vad 

som förutbestämts (Christensen et al. 2007, s. 67). Kvalitativ data värdesätter helhet och 

sammanhang före delar av verkligheten. Dock är en kvalitativ undersökning i högre grad 

påverkad av undersökaren och dennes subjektiva uppfattning av datamaterialet (Christensen 

et al. 2007, s. 67). Undersökningen använder kvalitativ metod vilket bäst stämmer överens 

med uppsatsens syfte och forskningsfråga. 

2.7 Datakällor  

Data kan delas in i kategorier utefter när, hur och varför den samlats in. Den information som 

redan finns tillgänglig och vars syfte varit ett annat än den egna undersökningens, betraktas 

som sekundärdata. Typiskt för sekundärdata är extern information som redan finns innan 

undersökningen exempelvis via databanker, tidskrifter, forskningsrapporter eller böcker. 

Sekundärdata kan även utgöras av intern information ifrån undersökarens uppdragsgivare 

eller företag, exempelvis i form av försäljningssiffror. För att som undersökare vara mogen att 

genomföra en fallstudie bör grundläggande förståelse för ämnet utvinnas ur olika 

sekundärdatakällor. (Christensen et al. 2007, s. 88)  

 

Grundläggande förståelse kommer i synnerhet att erhållas ur litteratur och undersökningar 

inom ämnen som revisionspliktens avskaffande, tjänstemarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Några av sekundärdatas stora fördelar är att den är tids- och 

kostnadseffektiv vilket är nödvändigt då den här studien har mycket begränsade resurser. En 

stor nackdel är dock att sekundärdata inte alltid är helt tillämpbart för studiens specifika syfte. 

(Christensen et al. 2007, s. 102)  
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För att undersökningen bättre skall kunna svara mot det specifika forskningsproblemet samlas 

också primärdata. Primärdata är information som samlats in av undersökaren själv via en eller 

flera olika typer av fältstudier. Primärdata lämpar sig utmärkt då intresset för människors 

kunskap, medvetenhet, attityder och värderingar är särskilt intressant (Christensen et al. 2007, 

s. 102f). De två grundläggande sätten att samla in data via undersökaren själv är genom 

observationer och intervjuer. Data från en observation härstammar från forskarens 

sinnesintryck. Intervjuer bygger i sin tur på vad respondenterna säger. (Johannessen & Tufte 

2003, s. 88) Då primärdata tillåter undersökaren att själv välja exakt vilka människor studien 

skall behandla med hänsyn till forskningsproblemet, kompletterar den en del av sekundärdatas 

bristande tillämpbarhet. Insamling av primärdata i en marknadsundersökning kan ske genom 

intervjuer, enkäter, observationer eller experiment. (Christensen 2007, s. 165) Johannessen 

och Tufte beskriver fyra typer av datamaterial inom den kvalitativa ansatsen. Det rör sig om 

observationer, intervjuer, texter och ljud och bildinspelningar. (Johannessen & Tufte 2003, s. 

87)     

 

Ett kvalitativt angreppssätt beskrivs i sig huvudsakligen bestå av intervjuer (Alvesson och 

Deetz 2000, s. 82). Intervjuer kan vara strukturerade eller semistrukturerade och det kan vara 

en eller flera respondenter. Vid strukturerade intervjuer används ofta enkäter med 

förutbestämda frågor som intervjuaren följer systematiskt. (Christensen 2007, s. 165) Vi 

ämnar genomföra semistrukturerade personliga intervjuer med enskilda personer på olika 

revisionsbyråer. Det innebär att undersökare möter en respondent för en djupare intervju inom 

det aktuella ämnet. Vi ansåg att situationen potentiellt kunde variera beroende på om det rörde 

sig om små eller stora bolag, därför har vi genomfört semistrukturerade intervjuer för att 

skaffa oss en större förståelse av vilka underliggande mönster som styr de olika 

respondenternas tolkningar, perspektiv och handlingar. Då en semistrukturerad intervju ger 

mer utrymme åt respondenten att svara fritt, och intervjuaren endast följer en intervjuguide 

med valda teman, har det inneburit en intressant och personlig bild av verkligheten, ifrån 

respondentens synvinkel.  

2.8 Urval  

Med stöd av vald undersökningsansats samt val av teknik för insamlingen av primärdata följer 

härmed urvalsstrategi. Då en primärdatainsamling skall genomföras måste en definiering av 

undersökningens målpopulation göras. Då studiens brist på tid och pengar redan nämnts kan 

en totalundersökning av målpopulationen uteslutas. Det blir istället fråga om att bestämma ett 

urval av målpopulationen, det vill säga intervjua respondenter utifrån en vald urvalsmetod. 

Det finns två olika grenar inom urvalsmetod, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

(Christensen et al. 2007, s. 109). Sannolikhetsurval är ett urval där samtliga enheter i 

universum har en sannolikhet att bli vald (Grønmo 2006, s 92). Det innebär att varje enhet i 

målpopulationen väljs slummässigt och alla har en känd chans att komma med i urvalet. Vid 

ett icke-sannolikhetsurval har däremot inte alla enheterna i målpopulation en känd chans att 

hamna i urvalet. (Christensen et al. 2007, s. 109) Det innebär att möjligheten till 

generaliserbarhet försvinner, som oftast då vi talar om kvalitativa undersökningar. Det finns 

flera olika urvalsmetoder inom grenen för icke-sannolikhetsurval exempelvis strategiskt urval, 

kvoturval och påstana urval. Ett strategiskt urval innebär att undersökaren själv väljer vilka 

enheter i målpopulationen som skall utföra urvalet. Det passar sig väl då studien söker djupare 

förståelse för olika företeelser vilket kräver ett urval av människor som är väl införstådda i 

problematiken för att utvinna mer användbar information. (Christensen et al. 2007, s. 129ff) 

Ett icke sannolikhetsurval är även mer kostnads och tidseffektivt, vilket är viktigt för många 

studier (Halvorsen 1992, s. 100).  

 



Relationsplikt för revisorer           Ottosson & Thunholm 

 

 16 

Med ovanstående teori som grund för vårt beslut har vi valt att göra ett icke-

sannolikhetsurval. Vi anser att en spridning i urvalet gällande byråernas storlek kan ge en 

bredare bild av revisionsbyråerna som en bransch och hur de arbetar med relationer. Det är 

intressant att se hur bolag med olika stora resurser använder sig av marknadsföring. En 

förutsättning för att genomföra våra personliga intervjuer är att de sker i Borås på grund av 

tillgängligheten. Respondenten bör ha en god insikt i forskningsfrågan för att kunna ge en 

uttömmande och givande intervju. Därmed är vi mest intresserade att intervjua de personer 

som kan ge oss bäst bild av forskningsproblemet. För att försäkra oss om att personen är 

lämplig att intervjua har vi i de fall där flera personer har varit tillgängliga, valt med hänsyn 

till rekommendationer. Rekommendationerna har vi fått av personer på revisionsbyråerna som 

känner till vilken kunskap tänkbara respondenter besitter. 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 

En mycket viktig del i all forskning är att få en bild av undersökningens tillförlitlighet. Det är 

då intressant att se närmare på de två begreppen reliabilitet och validitet. 

2.9.1 Reliabilitet  

Reliabilitet eller tillförlitlighet som det även kan benämnas ställer frågan om en undersökning 

som genomförs på nytt ger samma resultat, eller om undersökningen har påverkats av någon 

faktor (Bryman 2002, s. 43). Om samma resultat uppnås igen stärker det reliabiliteten i en 

undersökning. Det är dock enligt Christensen et al svårt att få hög reliabilitet när det gäller en 

kvalitativ undersökning. Det är alltför komplicerat att erhålla likartad data som går att mäta 

när det gäller komplexa situationer som interaktionen mellan människor. Därmed gör vi inga 

anspråk på att ge studien hög reliabilitet. (Christensen et al. 2001, s. 308)  

2.9.2 Validitet 

Validiteten är ett av de viktigaste forskningskriterierna. Tanken är att göra en bedömning av 

om undersökningens genererade slutsatser hänger ihop eller ej (Bryman 2002, s. 43). I vilken 

grad resultatet hänger ihop med verkligheten benämns intern validitet, till skillnad från extern 

validitet som rör graden av generaliserbarhet i studien. Generaliserbarhet innebär att 

någonting anses gälla för en hel population genom att endast undersöka delar av den. 

(Christensen et al. 2001, s. 309) Validitet i kvalitativa undersökningar kan även beskrivas som 

huruvida vi faktiskt observerar eller undersöker forskningsfrågan (Bryman 2002, s. 257) och 

(Christensen et al. 2001, s. 309). Det kan också sägas att trovärdigheten i en kvalitativ 

undersökning framförallt baseras på hur systematisk insamlings och analysarbete har varit. En 

annan viktig faktor för validiteten är att tydligt påvisa tillvägagångssättet i studien och att det 

visas på ett öppet sätt. (Christensen et al. 2001, s. 309f). Validitet kan beskrivas som 

giltigheten på datamaterialet ställt i relation till en konkret problemställning (Grönmo 2006, s. 

240)  

2.9.3 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Då studien baserats på kvalitativa intervjuer är det svårt att ge studien hög reliabilitet om 

resonemanget från Christensen et al följs. Vi har i största möjliga mån försökt se till att 

undvika att påverka uppsatsens tillförlitlighet. Vi är dock medvetna om att intervjuerna är 

färgade både av intervjupersonernas, men också vår egen uppfattning om verkligheten. Det 

fanns en från vår sida medveten strävan efter att observera verkligheten utifrån uppsatsens 

syfte. Då vi i studien använt oss av väl vedertagna teorier för att koppla till empirin ser vi 

teoridelen som tillförlitlig. Dock är troligen även teorierna präglade av tolkningar och färgas 

av författarnas syn på verkligheten.  



Relationsplikt för revisorer           Ottosson & Thunholm 

 

 17 

2.9.4 Felkällor 

De teoretiska källorna ser vi som relativt tillförlitliga på grund av författarnas dignitet inom 

ämnet. Problemet ligger snarare i subjektiv feltolkning av materialet från vår sida. I den 

empiriska delen och då framförallt i intervjusituationen kan en felkälla vara att vi 

undermedvetet påverkar respondenten i fråga. Det kan röra sig om ledande frågor eller frågor 

som går att feltolka. Det är något vi försökt undvika genom att formulera genomtänkta och 

bra frågor. 

3 Teoretisk referensram 

Kapitlet innehåller en övergripande redogörelse för tidigare relevant forskning på området 

marknadsföring av revision. Därefter följer en teoretisk fördjupning inom relations- och 

tjänstemarknadsföring. Teorierna härstammar framförallt ifrån de främsta nordiska forskarna 

på området, som Christian Grönroos och Evert Gummesson.     

3.1 Tidigare forskning 

Revisionspliktens avskaffande och vad som attraherar revisionsköpande företag har studerats i 

tidigare forskningsuppsatser på kandidat- och magisternivå. Doktorsavhandlingen Revision 

och rådgivning av Tobias Svanström (2008) är relevant för vår studie då den framhäver 

påverkansfaktorer som attraherar företag att köpa frivillig revision. Påverkansfaktorerna 

underlättar för oss förståelsen för vad som gör revision till en attraktiv produkt och således 

bör marknadsföras. Avhandlingen betonar också hoten mot revisorns oberoende i samband 

med rådgivning till små och medelstora företag. Det är intressant för den här studien att 

analysera vilka etiska hinder som revisorn konfronteras med vid marknadsföring av 

revisionstjänsten. Studien implicerar bland annat att företag som anlitar revisionsbyråer för 

rådgivning i en högre grad kommer att köpa frivillig revision. Angående mindre företag 

bedöms relationen till revisionsbyrån ha en stor betydelse för beslutet om frivillig revision. 

(Svanström 2008)      

 

Lindberg (2008) genomförde en studie med syfte att se hur förberedelserna inför 

revisionspliktens avskaffande kan te sig på olika revisionsbolag i Borås. Förberedelserna 

visade sig vara varierande mellan revisionsbyråerna och studien jämför också hur 

revisionsbyråerna skulle klara en större konkurrens ifrån redovisningsbyråer. I den empiriska 

undersökningen omfattande revisionsbyråer i Borås, framkom att det förs en kontinuerlig 

klientdialog där revisorn inte stött på några problem med att argumentera för revision. 

Revisorerna skönjer att det i framtiden kan bli tal om ett mer kundanpassat revisionspaket och 

tjänsteutbud. Revisionsuppdragen bedöms även minska dramatiskt, vilket revisionsbyråerna 

räknar med att kompensera med hjälp av andra tjänster såsom skatterådgivning och 

redovisningstjänster. Klientens behov kommer att styra, revision har inget självändamål om 

det inte efterfrågas av klienten. (Lindberg 2008)  

 

Lindberg anser att de största byråernas problem är att de inte betraktar revisionspliktens 

avskaffande som något hot. Lindberg motiverar det med att de största byråerna kan se sig som 

osårbara, vilket inte avspeglar sanningen. Det eftersom konkurrensen torde öka ifrån externa 

redovisningsbyråer. Revisionsköpande företag efterfrågar i hög grad nära personliga 

relationer och rimliga priser, som kan vara svårt för större revisionsbyråer att tillgodose. De 

mindre revisionsbyråernas konkurrensfördelar anses vara de nära relationerna till klienterna, 

dock finns en stor nackdel i dessa aktörers bristande utbud av andra tjänster. Det är centralt att 

de mindre revisionsbyråerna identifierar klienternas önskemål för att kunna allokera 

tillräckliga resurser för att klara av att tillmötesgå behoven. Författaren sammanfattar sin 



Relationsplikt för revisorer           Ottosson & Thunholm 

 

 18 

studie med att konstatera att det förekommer viss förberedelse för revisionspliktens 

avskaffande bland revisionsbolag i Borås, i synnerhet bland de större, samtliga kan dock 

förbättra sig. (Lindberg 2008)      

 

Relevant forskning hittas även i Gustafsson, Köhler och Olssons (2004) enkätstudie om vad 

som styr kundernas val av revisionsbyrå. Studien undersökte och belyste hur de 

revisionskonsumerande företagens karaktäristika i viss mån påverkade valet av 

revisionsbolag. Dessutom studerades vilken marknadsföringsmix som attraherar de 

revisionskonsumerande företagen. Författarna beskriver att revisionsbyråernas 

marknadsföring präglas av försiktighet och att vara indirekt. Detta som en konsekvens av den 

rådande normstyrningen inom professionen. Den standardiserade revisionstjänsten och de 

vedertagna normerna begränsar revisionsbyråernas möjlighet att differentiera sig, exempelvis 

via prissättning och marknadskommunikation. Lagtext om revisorns oberoende inskränker 

även den på revisorns frihet i val av marknadsföringsaktiviteter. (Gustafsson, Köhler & 

Olsson 2004)  

 

Gustafsson, Köhler och Olsson (2004) bedömer utifrån marknadsföringsmixens 4 P:n (Pris, 

Plats, Produkt, Påverkan) att tyngdpunkten bör ligga i produkt och påverkan. De kommer 

fram till att företagsspecifik kompetens och företagsanpassad revision attraherar köpande 

företag beaktande produkten. Påverkan har stor betydelse för företagens val av revisionsbyrå. 

Påverkan i form av rekommendationer från det revisionskonsumerande företagets sociala 

nätverk reducerar osäkerheten inför köp och har därför en stor betydelse i valet av 

revisionsbyrå. Att som revisionsbyrå ingå i det sociala nätverket ökar chanserna till 

försäljning av revisionstjänster. Gustafsson, Köhler och Olsson (2004) menar även att etiken 

inom professionen främjar återhållsamhet i fråga om marknadskommunikation, men att deras 

studie visar att revisionsbolagen har stor möjlighet att påverka företag till köp av revision via 

nätverkets rekommendationer. Sociala kontakter är ett betydelsefullt verktyg för att generera 

försäljning, dock under förutsättning att de inte inskränker på revisorns oberoende. 

Rekommendationernas styrka och kraft ligger i den reducerade osäkerheten som det 

revisionsköpande företaget upplever. (Gustafsson, Köhler & Olsson 2004)    

 

Platsen i marknadsföringsmixen är det enda konkurrensmedel av de fyra P:na som inte 

regleras, vilket kan förklara varför de större revisionsbyråerna lyckats etablera sig lokalt såväl 

som internationellt. Studien visar även att företag utsatta för internationell påverkan såsom 

utländska dotterbolag, kan tydas föredra att köpa revision ifrån byråer med internationell 

närvaro. Författarna uttydde också att stora företag föredrog revisionsbyråer med stora 

personella resurser, då dessa bättre bedömdes kunna tillgodose ett stort och komplext företags 

krav på effektivitet. Vidare beskrivs att revisionsbyråns struktur på sitt resursutbud var viktigt 

vid skräddarsydd revision. Att de personella resurserna och specialistkompetensen görs 

tillgänglig för små som stora företag. Författarna kan i sin studie inte utlysa några 

attitydskillnader ifrån små och stora företag gällande revisionsbyråernas geografiska närhet. 

(Gustafsson, Köhler & Olsson 2004)  

 

Ytterligare en studie angränsande till Gustafsson, Köhler och Olsson är Ahlberg och 

Bengtsson (2008) som genomfört studien Val av revisor – en enkätstudie angående vilka 

faktorer som har betydelse för svenska små företag vid val av revisor. Det upptäcktes att det 

bland svenska aktiebolag med 10 till 49 anställda finns fyra faktorer som har betydelse. 

Faktorerna är revisionskvalitet, tillhandahållande av ytterligare tjänster, geografisk närhet 

samt specifik branschkännedom. Ytterligare två viktiga faktorer vid val av revisionsbyråer 

var, i likhet med vad som påträffades i Gustafsson, Köhler och Olssons (2004) enkätstudie, 
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rekommendationer ifrån personliga nätverk och revisionsbyråns internationella närvaro. 

(Ahlberg & Bengtsson 2008)          

 

Det är intressant för oss att förkovra oss i tidigare forskning på angränsande 

forskningsområden, då det ger oss en förståelse för ämnet och vilka konkurrensfördelar som 

kan lyftas fram i revisionsbolag och som faktiskt är attraktiva för kunden. 

Konkurrensfördelarna kan sedan strategiskt framhävas vid ett eventuellt slopande av 

revisionsplikten för att motivera företag att köpa frivillig revision. Det är också vad vi saknar i 

tidigare forskning, nämligen revisorers syn på möjligheterna i att marknadsföra produkten 

frivillig revision effektivt. 

3.2 Marknadsföringsteori  

I det här avsnittet behandlas teorier kring relations- och tjänstemarknadsföring.   

3.2.1 Tjänsteerbjudandet 

Det är av yttersta vikt att förstå relationsmarknadsföring eller annan marknadsföring med 

fokus på kundrelationer, för att kunna driva ett företag i tjänstekonkurrens (Grönroos 2008, s. 

22). Tjänstekonkurrens i sig kan beskrivas som en konkurrenssituation där företagets 

kärnlösning är en förutsättning för att skapa bestående konkurrensfördelar, men företaget 

konkurrerar med ett totalt tjänsteerbjudande som stöder kärnlösningen. Kärnlösningen kan 

även förenklat förklaras som själva kärnan i erbjudandet och kan vara en tjänst eller en fysisk 

produkt, exempelvis revision. Företag som inte anpassar sig och tillhandahåller ett totalt 

tjänsteerbjudande kan få det svårt i konkurrensen på marknaden. (Grönroos 2008, s. 11) 

 

”Det som ska planeras, marknadsföras och presenteras för kunden är ett fullständigt 

tjänsteerbjudande, inte bara ett tjänstepaket” (Grönroos 2007, s. 183).  

 

Tjänsteerbjudandet kan ses som olika tjänster, påtagliga eller ej, som tillsammans utgör 

tjänsten. Erbjudandet är sedan uppdelat på huvudtjänsten och kring- eller bitjänster. Kring- 

eller bitjänsterna ses ofta som det som skiljer olika företags tjänstepaket och det som gör 

företag konkurrenskraftiga. (Grönroos 2007, s. 182) Det kan röra sig om allt i från rådgivning 

till annan ekonomisk service, om resonemanget appliceras på revisionsprofessionen och dess 

tjänsteerbjudande. 

 

Vid utvecklandet av tjänsterbjudandet kan fyra steg tas upp. Det rör sig om utveckling av ett 

tjänstekoncept, utveckling av ett grundläggande tjänstepaket, utveckling av ett utvidgat 

tjänsteerbjudande och till slut styrning av image och kommunikation. (Grönroos 2007, s. 183) 

 

Tjänstekonceptet bestämmer företagets avsikter och tjänsteerbjudandet bygger på konceptet. 

Det grundläggande tjänstepaketet är en samling tjänster som behövs för att kunna tillgodose 

kundernas behov. Tre element som finns inom det grundläggande tjänstepaketet är 

kärntjänsten, hjälptjänster och stödtjänster. De tre elementen tillsammans med tjänstens 

tillgänglighet, interaktioner med tjänsteföretaget och kundens medverkan blir det utvidgade 

tjänsteerbjudandet. Tjänstens tillgänglighet i sig baseras på samma kriterier som vid 

tillgängligheten sett ur ett kvalitetsperspektiv. Företagets image ska inte heller det glömmas 

bort och företaget bör vårda sin profil och lokala image genom att planera sin 

marknadskommunikation så att den fungerar som stöd för upplevelsen av det utvidgade 

tjänsteerbjudandet. (Grönroos 2007, s. 183ff)    
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Kunder på många marknader kräver också att tjänsteföretag kan erbjuda mer än en lösning på 

deras problem. Kunderna besitter även betydligt mer information och det leder till att det blir 

krävande och kräsna. Kunderna strävar efter färre problem och bekvämlighet, men kanske 

framförallt ökat värde. (Grönroos 2008, s. 25)  

3.2.2 Kvalitet 

Kvalitet är intressant att ta del av ur flera synpunkter och är mycket centralt i litteraturen kring 

tjänster. Kvalitet återkommer flitigt när andra aspekter i tjänste- och relationsmarknadsföring 

tas upp. Definitionen av kvalitet varierar, men enligt ISO 9000 är kvalitet de sammantagna 

egenskaper hos en produkt eller tjänst som tillfredställer både underförstådda och uttalade 

behov (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 300). 

 

Grönroos beskriver att kvalitet är vad kunderna upplever. Kvalitet i sig har två dimensioner, 

delvis en teknisk eller resultatmässig dimension och delvis en funktions- eller processinriktad 

dimension. Den tekniska dimensionen är lösningen på ett problem. Den funktionella 

dimensionen innehåller istället exempelvis kundens syn på mötet med tjänsteleverantören. Det 

kan beskrivas som att lösningen, i vårt fall revision, är en del av den tekniska kvaliteten som 

kunden upplever. Om revisionsbyråerna sedan väljer att på ett serviceinriktat sätt bidra till 

andra önskemål, genererar det mervärde som skapar funktionell kvalitet. Själva lösningen 

eller den tekniska dimensionen är lättare för kunden att bedöma objektivt, medan mötet och 

interaktionen ofta bedöms subjektivt. (Grönroos 2008, s. 81ff) 

 

 
 

Figur 1. Tjänstekvalitetens två dimensioner. (Grönroos 2008, s. 82) 

 

Företagets image benämns i modellen ovan. Image ses som en avgörande faktor för de flesta 

tjänster. God image kan bland annat leda till att mindre misstag förbises av kunderna. Om 

misstag uppstår frekvent kommer det att leda till försämrad image och då är förhållandet det 

omvända. Mindre misstag får även större effekt än vad som skulle vara fallet annars. Image 

kan således betecknas som ett slags filter för kundernas upplevelse av kvalitet. 

Kvalitetsupplevelsen styrs av kundernas förväntningar. Därmed kan ett företag som lovar för 

mycket, anses ha dålig kvalitet även om så inte är fallet. Det återknyter till uppfattningen att 

kvalitet är vad kunderna upplever det att vara. (Grönroos 2008, s. 82ff)  

 

Resonemanget kring uppfattad kvalitet visar på betydelsen av att inte bara koncentrera sig på 

att utföra den formella revisionen på ett bra sätt. Själva mötet med kund är lika viktigt och 
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kanske ofta det som gör att kunden upplever att tjänsten håller god kvalitet. Speciellt då 

tjänsten revision för många är diffus eller svårtolkad och därmed svår att skapa sig en 

förväntning kring. Den här studien kommer ha ett överhängande fokus på den funktionella 

dimensionen av kvalitet och hur revisionsbyråerna kan använda sig av det för att bilda 

kundrelationer. Hur kunden uppfattar kvalitet tas exempelvis upp som en viktig faktor som 

ökar styrkan på en relation (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 119). Kundupplevd kvalitet kan 

också definieras som förhållandet mellan kundens förväntning och den upplevda tjänsten 

(Echeverri & Edvardsson 2002, s. 306). Godkänd kvalitet beskrivs vara när kundens 

förväntningar infrias och motsatsen är när förväntningarna ej infriats (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson 2002, s. 24). Grönroos syn på god tjänstekvalitet berör sju kriterier som 

tillsammans skapar kvalitet. 

 

1) Professionalism och färdigheter: Här återfinns exempelvis företagets kunnande och 

expertis.  

 

2) Attityder och beteende. Det kan röra sig om engagemang för uppgiften, samt att uppdraget 

sköts på ett trevligt och bra sätt. 

 

3) Tillgänglighet och flexibilitet. Var företaget befinner sig geografiskt, öppettider och antal 

anställda påverkar företagets tillgänglighet och flexibilitet.  

 

4) Tillförlitlighet och pålitlighet. Att löften hålls och att kunden har förtroende för företaget är 

ett kriterie för tjänstekvalitet. 

 

5) Service Recovery. Om kunden stöter på ett problem bör företaget aktivt hjälpa kunden med 

att hitta en lösning. 

 

6) Servicelandskap. Den fysiska miljön på företaget spelar även det in och ger kunden en 

positiv syn på företaget och dess tjänster. 

 

7) Rykte och trovärdighet. Det sjunde kriteriet påverkar bland annat image. Kunden litar på att 

företaget presterar bra och ger valuta för pengarna. (Grönroos 2008, s. 97f) 

3.2.3 Kundrelationscykeln 

Alla affärer kan anses vila på relationer. Kunder har alltid en relation till säljaren och det är en 

relation som företag bör bevara och utveckla. Kundrelationer är något som förtjänas. Det är 

något som även gäller för de relationer företaget har med leverantörer, distributörer och andra 

partners. Utvecklingen av just kundrelationer kan ses som en livscykel och den består av tre 

faser. Inlednings, inköps och konsumtionsfasen. (Grönroos 2007, s. 262)   

 

I inledningsfasen befinner sig tänkbara kunder som inte känner till företaget. Om behov 

uppstår kan kunden bli medveten om företaget och då gå in i andra fasen. I inköpsfasen 

bedömer kunden tjänsten för att bilda sig en uppfattning om den stämmer överens med 

behovet. Om kunden bestämmer sig att så är fallet nås det tredje stadiet som är konsumtion. 

Det kan även ses som nyttjandefasen och är kanske en mer passande beskrivning då tjänster 

snarare nyttjas än konsumeras. I den här fasen kan kunden observera hur företaget löser 

problem som uppstår. Kunden kan även se om företaget är kapabelt att erbjuda en tjänst som 

kunden upplever som acceptabel sett ur ett tekniskt och funktionellt kvalitetsperspektiv. 

(Grönroos 2007, s. 262) Om kunden är nöjd med kvaliteten på revisionen och själva 

bemötandet är det mycket troligt att kundrelationen vidhålls.  



Relationsplikt för revisorer           Ottosson & Thunholm 

 

 22 

 

 
Figur 2. Kundrelationens livscykel (Grönroos 2007, s. 263) 

 

Grönroos beskriver att kunden när som kan välja att lämna cirkeln eller stanna kvar och gå 

vidare. Företag bör ta reda på var kunden befinner sig för att kunna sköta relationen med kund 

på ett effektivt sätt. Var i cirkeln kunden befinner sig har även stor betydelse för 

marknadsföringen i sig. I inledningsfasen handlar det om att skapa intresse för företagets 

tjänster. Under inköpsfasen övergår företaget till att avge löften som kunden kan acceptera. I 

nyttjandefasen ska sedan företaget uppfylla de löften som avlagts. Kunden bör även få 

positiva upplevelser av hur företaget sköter problem och andra situationer som dyker upp. Om 

kunden känner att löftena har uppfyllts och att en positiv syn skapats, leder det ofta till 

upprepad försäljning, bestående kundrelationer, samt tilläggsförsäljning. (Grönroos 2007, s. 

263f) 

 

Sanningens ögonblick 

 

Tillfället som revisorn har att påverka kundens köpbeteende vid revisionstillfället kan 

beskrivas som sanningens ögonblick. Uttrycket myntades av Richard Normann. Metaforen 

behandlar det laddade mötet mellan kunden och den som levererar tjänsten. Detta möte kan ge 

ett bestående intryck, något som i sin tur kan prägla kvalitetsuppfattningen av tjänsten. 

Centralt i begreppet är samspelet mellan kund och tjänsteproducent och det är i det mötet som 

tjänsten uppstår. (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 81) Grönroos skriver i sin tolkning att 

sanningens ögonblick är är den tid och den plats där tjänsteleverantören kan visa kunden 

kvaliteten på företagets tjänster (Grönroos 2008, s. 90).  

  

3.2.4 Relationsmarknadsföring 

Skapandet av bestående kundrelationer har en central roll i relationsmarknadsföringen och 

förklarar varför det är intressant att ta del av både kvalitetskonceptet och modellen om 

kundrelationscykeln. Relationer används bland annat för att skapa en känsla av kvalitet och 

för att behålla kunder i livscykeln. Med det i beaktande kommer vi att behandla olika faktorer 

som kan hjälpa byggandet och vårdandet av relationer.  
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Enligt Gummesson är begreppet relationsmarknadsföring, marknadsföring sedd som 

relationer, nätverk och interaktioner. Skapandet och upprätthållandet av ett nätverk av 

relationer, såväl på utsidan som på insidan av företaget ser han som marknadsföringsgrunden 

för ett konsultbolag. (Gummesson 2001, s. 1f) Dahlén och Lange beskriver att en 

relationsmarknadsförares stora utmaning är att få konsumenterna att uppleva att det egna 

företaget står för den ultimata relationen och väljer bort relationer med konkurrerande företag. 

Det kan dock vara svårt att differentiera relationsformen när många företag använder sig av 

samma typ av relationsbyggande aktiviteter. (Dahlén & Lange 2008, s. 62)  

 

Grönroos skriver i sin tur att relationen mellan olika parter är marknadsföringens kärna. 

Relationer stödjer och främjar utbyten och transaktioner, snarare än enskilda transaktioner 

(Grönroos 2007, s. 33). Arnerup-Cooper och Edvardsson beskriver att tyngdpunkten har 

flyttats från transaktion till relation i relationsmarknadsföringsperspektivet. Målet blir att 

långsiktigt knyta till sig kunder och ha kundnyttan i fokus. (Arnerup-Cooper & Edvardsson 

1998, s. 20) Ett åtagande i relationen, samt ett förtroende mellan parterna beskriver Morgan 

och Hunt som nyckeln till att lyckas med relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt 1994, s. 

20). Frankelius sammanfattar många av de olika författarnas syn på relationsmarknadsföring. 

Han beskriver att ett kännetecken är att relationsmarknadsföring ses som en integrerad del av 

hela företaget och verksamheten. (Frankelius 1997, s. 19) 

 

Centralt i relationsmarknadsföringens angreppssätt är att veta så mycket som möjligt om 

befintliga kunder, för att med informationen som grund skräddarsy marknadsföringen till 

dem. I idealfallet rör det sig om en tvåvägsrelation där företag och kund känner varandra väl 

och där båda parter har nytta av relationen. Relationen bör således bygga på ett ömsesidigt 

förtroende, vilket i sig är en förutsättning för god tjänstekvalitet. Företaget bör även försöka 

hålla sig uppdaterad på ny information från kunden som kan användas för att förbättra 

företagets erbjudande och således stärka relationen. (Dahlén & Lange 2008, s. 63) På sikt 

kommer kunderna att uppleva det som svårare att byta leverantör. Kunden vill inte svika 

relationen och stannar kvar som kund. Kunden investerar även i relationen vilket kan leda till 

att det är kostsamt att bryta relationen. (Dahlén & Lange 2008, s. 63f) Kunden bidrar ofta med 

information och annan respons som hjälper processen. De utför moment och aktiviteter i 

tjänsteprocessen, samt marknadsför tjänsten genom att föra vidare sina intryck. Utan 

medverkan från kunder skulle ett flertal tjänster aldrig uppstå. (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson 1998, s. 32) Relationen är således till hjälp för leverantören i sitt utvecklande av 

produkter och tjänster vilket bekräftas av (Dahlén & Lange 2008, s. 63f).  

 

Kundrelationer 

 

Kotler beskriver att ett företags efterfrågan kan härledas till två grupper, nya kunder och 

återkommande kunder. I dagsläget har det blivit viktigare att upprätthålla lönsamma och 

långvariga kundrelationer. Detta på grund av en förändring i demografi, ekonomi och 

konkurrens, som har inneburit att det finns färre nya kunder att tillgå. Vidare är det en dyr 

process att attrahera nya kunder. En annan faktor som stöder upprätthållandet av långvariga 

kundrelationer är att företag inte bara förlorar en enstaka försäljning när de mister en kund. 

Företaget mister värdet av en livstids potentiella försäljning, men även rekommendationer 

som påverkar andra kunder att köpa företagets produkter och tjänster. (Kotler et al. 2008, s. 

21)  
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En förlorad relation kan även leda till negativa referenser och skada företagets image. En 

förlorad relation i sig leder också till att företaget kan behöva attrahera en ny kund, något som 

kräver investering. (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 133) För revisionsbyråerna kan bland 

annat visst förarbete gå förlorat när de mister en kundrelation. Ett arbete som då måste göras 

igen vid skapandet av en ny relation. Nyckeln till att lyckas bibehålla kunder beskrivs som 

överlägsen kundnöjdhet och kundvärde. (Kotler et al. 2008, s. 21) Kundrelationer kan även 

beskrivas som en tillgång som i största möjliga mån bör utvecklas och förfinas (Storbacka & 

Lehtinen 2000, s. 24). 

 

Den traditionella synen på hantering av kundrelationer innebär att det skall skötas av 

företagets marknad och försäljningsavdelning. Men när vikten av kundrelationer växer i 

omfattning kommer fler individer i direkt kontakt med kunden. Därmed är det inte längre 

marknad och försäljningsavdelningen som själva skall vårda kundrelationerna. Istället måste 

hela organisationen förstå betydelsen av att upprätthålla kundrelationerna. (Grönroos 2008, s. 

25f) För många kunder är en enskild medarbetare i mångt och mycket den avgörande faktorn 

vid val av tjänst. Hur medarbetaren agerar och attityden mot kund ses som en stor del av 

tjänsteinnehållet. (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 60) Den fysiska varan eller tjänsten 

ses inte längre som nyckeln till framgång, den tas för given av kunden. Det är istället de 

tjänster som i relation till kunden, skapar de värden företaget konkurrerar med. (Grönroos 

2008, s. 25f) Det beskrivs även att det speciellt i en ny konkurrenssituation är intressant att 

inte bara konkurrera med hjälp av tjänsten eller produkten. Företag bör konkurrera med hjälp 

av att utveckla relationer med kunderna. (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 33).  

 

Företag bör även stödja kundernas processer och aktiviteter för att skapa värde. En av 

svårigheterna kan dock vara att göra det bättre än konkurrenterna. Grönroos beskriver 

exempelvis att serviceperspektivet bör utgå från en relationsinriktad syn på kundhantering. 

Det eftersom tjänster förutsätter relationer. En annan avgörande faktor är hanteringen av 

kundrelationer och i dagsläget sägs det att just behålla sina kunder och utveckla 

kundrelationerna är av avgörande betydelse för ett företag (Grönroos 2008, s. 11f). En 

specifik avdelning för marknadsföring inom ett tjänsteföretag kan dock ha negativa effekter 

på just kundrelationen. Marknadsavdelningen kan bli så dominant att resterande personal mer 

riktar in sig på sitt dagliga rutinarbete och glömmer bort vikten av kundrelationer. I slutändan 

kan det leda till att företaget som en helhet inte jobbar på ett kundinriktat sätt. (Grönroos 

2007, s. 334) 

 

I ett kundperspektiv kan en grundregel vara att det är lönsamt att vårda kundrelationerna, men 

det behöver dock inte alltid vara fallet (Grönroos 2008, s. 22). Exempelvis kan en lojal kund 

generera mer kostnader än intäkter. De relationer som inte är lönsamma bör avslutas, dock på 

ett sådant sätt att relationen kan återupptas i framtiden (Blomqvist et al. 1999, s. 138). 

Företagets bör således se till att kundrelationerna är lönsamma med tiden, men ofta har en 

tillfälligt olönsam relation potential för lönsamhet (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 30). 

 

Kundnärhet 

 

Blomqvist et al beskriver tre nycklar för att skapa kundnärhet. Tillgänglighet är den första 

nyckeln och den återknyter även till kriterierna för skapandet av god tjänstekvalitet. 

Tillgängligheten beskrivs inte bara utifrån öppettider och var företaget geografiskt befinner 

sig. Det kan ses som att tillgängligheten börjar i och med en stark närvaro på den aktuella 

marknaden. Tillgängligheten kan kopplas till bland annat styrkan i varumärket och hur det 

upplevs av kunderna. I sig blir tillgängligheten en grundläggande förutsättning för att bilda 
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goda kundrelationer och det som möjliggör fortsatt utveckling av relationerna. (Blomqvist et 

al. 1999, s. 14f)  

 

Interaktivitet behandlar både mötet med kund och andra medier såsom Internet. Tanken är att 

bygga och utveckla mötesplatser där företaget kan utbyta tjänster, kunskap och information. 

Information beskrivs som basen för ett erbjudande och informationen är det som bygger 

relationer, medan erbjudandet gör det möjligt att skapa en relation. (Blomqvist et al. 1999, s. 

16f) 

 

Värdeskapande som är den sista nyckeln är det som skapar konkurrensfördelar. 

Värdeskapande differentierar även företaget och dess tjänster. Värdet skapas tillsammans med 

kunden i kundrelationen. Målet med värdeskapande är att ge kunden optimalt värde, något 

som bygger på ett stort förtroende mellan parterna. Det går även att skilja på direkt värde som 

är kopplat till själva tjänsten och det indirekta värdet som består av mer emotionella värden. 

Det kan bland annat röra sig om trygghet och pålitlighet i relationen. Företag som är bra på att 

utveckla möjligheten för värdeskapande till kunden, ökar sin konkurrenskraft. (Blomqvist et 

al. 1999, s. 17f) Skapandet av värde kan ses som kärnan i alla ekonomiska aktiviteter. Värdet i 

sig produceras när människor samspelar med varandra. Det kan även beskrivas att kunden när 

de köper en tjänst, egentligen köper resurser så som erfarenhet och kunskap. (Normann 1994, 

s. 76f) 

 

 
 

Figur 3. Kundnärhetens tre dimensioner (Blomqvist et al. 1999, s. 19)  

 

Sunt förnuft 

 

Gummesson beskriver betydelsen av sunt förnuft. Den komplexa och föränderliga verklighet 

som företagen lever i präglas av faktorer som osäkerhet och instabilitet. Inte bara systematisk 

analys av omvärldsfaktorer, utan även av personlig insikt och erfarenhet är viktigt. 

(Gummesson 2001, s. 12f) Relationsmarknadsföring kan erbjuda sunt förnuft vad det gäller 

marknadsföring, samt belysa viktiga fenomen i en svårtydd verklighet (Gummesson 2001, s. 

14). Till begreppet sunt förnuft kan även faktorer som erfarenheter, gott omdöme, intuition 

och visdom kopplas (Gummesson & Ohlsson 2007, s. 73).  

 

Samarbete, regler och institutioner  

 

Det behövs en viss kontroll av en marknad för att garantera en produkts eller tjänsts kvalitet. 

Marknaden bör dock inte vara kontrollerad fullt ut för att främja konkurrensen. Konkurrensen 

är en faktor som leder till att just relationer byggs mellan kunder och leverantörer. Kunden har 

valmöjligheter på en sådan marknad och det gör att varken kunden eller företaget kan vara 

säkra på en relation, då det hela tiden finns andra aktörer som påverkar. Det är inte bara 

konkurrens som är viktigt utan även samarbete, regler och institutioner. 

Relationsmarknadsföring bör ses som en syntes mellan de här tre faktorerna även om 

samarbete är det som framhävs mest. Samarbetet kan vara mellan revisionsbolaget och 
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kunderna, men även med andra företag. Uttjänta regler eller institutioner bör inte styra, även 

om en avreglerad marknad inte behöver överge alla regler. (Gummesson 2001, s. 32f)  

Två paradoxer beskrivs, regler behövs för att säkra att den fria konkurrensen upprätthålls och 

samtidigt är målet med konkurrens att bli av med sina konkurrenter (Gummesson 2001, s. 

34f).  

3.2.5 Hel- och deltidsmarknadsförare 

Inom relationsmarknadsföring finns också begreppen deltidsmarknadsförare och 

heltidsmarknadsförare, som förklarar att relationsmarknadsföringens aktiviteter inte bara 

utförs av heltidsmarknadsförare utan av samtliga personer med kundkontakt (Gummesson 

2001, s. 9). Personerna finns inte bara i själva organisationen utan även i dess omgivning. Det 

diskuteras även om konceptet frontpersonal. Frontpersonal har den primära uppgiften att 

betjäna kunden. De är företagets ansikten utåt och ses tillsammans med kunderna som de 

viktigaste marknadsförarna. Många medarbetarkategorier i ett tjänsteföretag kan ibland ha 

uppgiften att agera frontpersonal. När det sker blir de marknadsförare på deltid. (Echeverri & 

Edvardsson 2002, s. 21) Alla från konsulter till chefer, har ett ansvar som 

deltidsmarknadsförare. Det beror på att deltidmarknadsförarnas beteenden i stor utsträckning 

kan påverka kundernas framtida köpbeteende. Även personer utanför den formella 

organisationen kan agera marknadsförare på deltid och influera marknadsföringen. (Grönroos 

2007, s. 333) Deltidsmarknadsförare är de individer som på något vis påverkar företaget 

marknadsföring. (Gummesson 2001, s. 45f)  

 

En heltidsmarknadsförares uppgift sett ur relationsmarknadsföringsperspektivet är att just 

skapa relationer, men det räcker inte för att lyckas. Det är därför konceptet med 

deltidsmarknadsförare är viktigt. Deltidsmarknadsförare har bland annat lättare att vara på rätt 

plats vid rätt tillfälle, något som inte gäller för heltidsmarknadsförare. Revisorn har 

exempelvis ett bra tillfälle att påverka kundernas köpbeteende vid själva revisionstillfället. 

Genom att vara trevlig och göra ett gediget jobb ger det förhoppningsvis kunderna en positiv 

bild av hela revisionsbolaget, samt ger tjänsten hög upplevd kvalitet. Grundtanken med hel 

och deltidsmarknadsförare gör det aktuellt och dessutom legitimt för alla i organisationen att 

påverka och influera relationen med kunden (Gummesson 2001, s. 46).  

 

Grönroos beskrivning av relationsmarknadsföring är att marknadsföringen utförs av alla 

personer som påverkar ett företags kundrelationer, oavsett om det sker indirekt eller direkt 

(Grönroos 2007, s. 334). För att förtydliga begreppet heltidsmarknadsförare kan det 

sammanfattas som de personer som är anställda för att arbeta specifikt med marknadsföring. I 

dagsläget är svårt att låta marknadsföringen fortsätta vara en specialistfunktion gällande 

tjänstemarknadsföring och business to business marknadsföring. Det blir istället viktigt att 

marknadsföringen genomsyrar hela företaget och att alla individer är delaktiga och tänker 

marknadsföring. De som levererar en tjänst marknadsför också den och blir således 

marknadsförare på deltid, även om de inte accepterar och känner sig bekväma med det 

faktumet. (Grönroos 2007, s. 332)  

 

Internmarknadsföring 

 

Då ett stort antal av tjänsteföretagets medarbetare integrerar med kunderna är det intressant att 

ta upp intern marknadsföring. (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 22) Intern 

marknadsföring definieras som:  
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”Intern marknadsföring är alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som 

motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl internt som vid 

kundkontakter” (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 221). 

 

Sannolikt är det svårt för medarbetare att skapa nöjda kunder om de själva inte är nöjda. 

(Rosenbluth & Peters 1992; Halal 1994) Se (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 88) Det 

betyder att internmarknadsföring och kvalitet i interna tjänster, samt förhållandet mellan 

personal och företaget är grunden för att få kvalitet i externa tjänster ut till kund. Därmed är 

det viktigt att ett företag har en kvalitets och serviceinriktad kultur. Företaget bör även ge 

medarbetarna råd om hur de ska agera i olika situationer. För att kunna ge råd krävs det 

förståelse och respekt för medarbetarnas behov och förväntningar. (Arnerup-Cooper & 

Edvardsson 1998, s. 89)  

 

Centralt i den interna marknadsföringen är att motivera medarbetarna att arbeta på ett 

kundorienterat sätt. Om inte kulturen på företaget stödjer synen att hantera relationer på ett 

kundorienterat sätt hjälper det inte i längden att använda andra typer av 

marknadsföringsaktiviteter. (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 221f) 

Internmarknadsföring kan ses som en tvåvägsaktivitet då odlandet av relationer med såväl 

kund som personal bygger på ett mått av ömsesidighet (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 

360). Relationsmarknadsföring rör sig idealfallet om en tvåvägsrelation (Dahlén & Lange 

2008, s. 63). 

 

Interaktiv marknadsföring 

 

Interaktiv marknadsföring är ett ytterligare element i relationsmarknadsföringskonceptet. 

Interaktiv marknadsföring breddar synen på personlig försäljning och pekar på betydelsen av 

interaktion mellan parterna som vill göra affärer (Gummesson 2001, s. 26). Personlig 

försäljning beskrivs även som den effektivaste och bästa metoden för att etablera en långsiktig 

och stark relation. Mötet med kund är precis lika mycket en form av social företeelse som ett 

säljtillfälle. (Gummesson & Ohlsson 2007, s. 76)  

 

Särskilt stor betydelse i marknadsföringen av tjänsteföretag har dess medarbetare. Kunnande, 

erfarenhet och engagemang i relation med kunden ses som en nyckel. Tjänster är ofta nära 

förknippade med tjänsteleverantören som person. Ofta utgår kunderna, kanske omedvetet 

utifrån uppfattningen av medarbetarna på företaget när de försöker göra en bedömning av 

tjänsten och dess kvalitet. (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 23, 60) I interaktionen 

med medarbetarna är kommunikation betydelsefullt, faktorer som hur personalen uppträder, 

vad de säger, hur de är klädda, signalerar till kunderna om hurdant företaget är. (Grönroos 

2007, s. 291). 

 

”Allting kommunicerar någonting om ett företag och dess varor och tjänster – oavsett om 

marknadsföraren accepterar det och agerar därefter eller ej” (Grönroos 2008, s. 289). 

 

Interaktiv marknadsföring innebär även att de viktiga relationerna som är nödvändiga för 

försäljning inte härstammar från säljpersonalen, utan från annan personal som kommer i 

kontakt med kunden. Långsiktiga och nära relationer är även centralt när det gäller 

prioritering och bibehållandet av befintliga kunder. Fokuset har ändrats från att hitta nya 

kunder till att istället fokusera på bevarandet av befintliga kunder. Gummesson menar att 

kunder allt mer beskrivs som en knapp resurs. (Gummesson 2001, s. 26) Gummessons 

resonemang är intressant att applicera på revisionspliktens avskaffande då det kan antas att 
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konkurrensen om de kunder som efterfrågar revision ökar. Då revisionen blivit frivillig och 

uppdragen minskar, blir det än viktigare att behålla så många av de befintliga kunderna som 

möjligt.  

3.2.6 Nätverk 

Relationsmarknadsföring behandlar även begreppet nätverk som kan beskrivas som en grupp 

av relationer som kan växa till ytterst komplexa mönster. För revisionsbolag är nätverk 

intressant ur flera synvinklar, både för utbyte och samarbete med andra bolag i branschen, 

samt för att knyta åt sig nya kunder. Nätverk med andra intressenter såsom banker kan även 

det hjälpa revisionsbolaget att bli mer konkurrenskraftigt. (Gummesson 2001, s. 2ff)  

Arnerup-Cooper och Edvardsson skriver om vilka kunder företag bör ha relationer med. 

Förutom kundmarknaden i sig är det intressant att vårda långsiktiga relationer med allt ifrån 

leverantörer till opinionsbildare. (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 20)  

 

De olika parterna i nätverket interagerar aktivt med varandra och det är det som skapar 

relationer. För att företag skall kunna konkurrera effektivt på en marknad kan det i vissa 

nätverk krävas att de är just en betrodd samarbetare (Morgan & Hunt 1994, s. 20).  

 

Mun till munmarknadsföring och rekommendationer  

  

Via nätverken som formas kan även andra viktiga effekter härledas. Rekommendationer och 

mun till munmarknadsföring eller ”word of mouth” som det även beskrivs som, kan i sig 

presenteras som själva syftet med just relationsmarknadsföring. (Gummesson 2001, s. 2ff)  

 

Ett gott rykte kan beskrivas som det mest effektiva kommunikationsmedlet för ett företag 

(Grönroos 2007, s. 305). Nöjda kunder sprider ett gott rykte och motsatsen gäller för 

missnöjda kunder. Nöjda kunder kan i sig ses som mycket viktiga marknadsförare och 

annonser, broschyrer och dylikt beskrivs ha en mindre roll i marknadsföringen av tjänster. Det 

kan kopplas till effekten av mun till mun marknadsföring som ofta är större än effekten av 

planerad marknadsföringskommunikation. Muntliga referenser har hög trovärdighet och 

tillförlitlighet. Oplanerade budskap ses exempelvis som mest trovärdiga. Under oplanerade 

budskap finner vi bland annat muntliga referenser eller rekommendationer, men även skvaller. 

(Grönroos 2007, s. 294)  

 

”Ett sätt att tränga igenom kundens ”vägg” är att få kunder att agera som referenser, dvs. 

tala om hur överlägsen relationen med leverantören är” (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 104). 

 

Just muntliga referenser har en stor betydelse i kundrelationer och det kan exempelvis uppstå 

en situation där kunder rekommenderar företaget till sina bekanta. De blir så kallade 

förespråkare för företaget. Mun till mun kommunikation kan även ses vara baserat på 

kundernas erfarenheter och engagemang i relationsperspektivet. Den muntliga 

kommunikationen återspeglar hur kunden upplevt relationen och dess värde. Beroende på hur 

trygg kunden känner sig och hur stark relationen är ökar kommunikationen. (Grönroos 2007, 

s. 296f) Mun till munmarknadsföring är effektiv på grund av att den muntliga 

kommunikationen förenar människor på ett mera personligt plan. Det är intimiteten i en 

konversation som gör den muntliga kommunikationen stark. (Harris 1999, s. 19) 

 

Grönroos skriver även att kunderna kan bli ambassadörer för ett företags tjänsteerbjudande. 

När det rör sig om kunder som har ett fåtal erfarenheter av en tjänst, betonas oftast priset i 

mun till munmarknadsföringen. Kunder som i stället har en långvarig relation i högre grad 
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talar om tjänstens värde. Det finns även samband mellan ett företags tillväxttakt och antalet 

entusiastiska rekommendationer och mun till mun referenser. Därmed är ambassadörer även 

nyttiga ur ett lönsamhetsperspektiv. (Grönroos 2008, s. 294f) Förutom tillväxttakten kan 

företagets image i sig stärkas eller försvagas om kunderna kommunicerar sin syn på företaget 

via mun till munmarknadsföring (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 164).  

3.2.7 Customer relationship management 

CRM eller customer relationship management är enligt Kotler kanske det viktigaste konceptet 

i modern marknadsföring. Det kan definieras snävt som hur företag sköter och handhar 

kunddata eller kundinformation. Sett ur den synvinkeln är CRM ett sätt att tillhandahålla 

detaljerad information om individuella kunder och hitta de faktorer som företaget bör 

koncentrera sig på för att maximera kundlojaliteten. (Kotler et al. 2008, s. 24) För att ett 

företag ska kunna hitta sådana faktorer och skaffa sig kundkännedom behöver företaget samla 

in just data om kunderna (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 125).  

 

Numera kan CRM dock ses i en bredare kontext och beskrivs som den övergripande 

processen med att bygga och upprätthålla lönsamma kundrelationer. Det här genom att skapa 

kundvärde och kundnöjdhet. Alla aspekter som hör till att erhålla, bibehålla och få kunder att 

växa kan ses som CRM. (Kotler et al. 2008, s. 24) CRM kan också beskrivas som en 

affärsfilosofi som går ut på att utveckla kundrelationer med lojala och lönsamma kunder 

(Gummesson 2004, s. 14). CRM kan ses som olika tekniker för att praktiskt hantera 

kundrelationer, medan relationsmarknadsföring snarare kan beskrivas som ett nytt paradigm. 

(Gummesson och Ohlsson 2007, s. 61) Storbacka och Lehtinens syn på målet med CRM är att 

skapa kundrelationer som är så effektiva som möjligt och genom att utveckla sin kompetens, 

generera starka relationer (Storbacka & Lehtinen 2000, s. 24).  

 

Det är enligt Kotler svårt att attrahera och behålla kunder. I dagsläget har kunderna ett mycket 

stort utbud av varor och tjänster att välja på. Kunden baserar sitt val på det erbjudande som 

ger mest upplevt kundvärde. Kunder bedömer sällan produkten eller tjänstens värde rätt eller 

objektivt. Istället väljer de med hänsyn till upplevt värde. (Kotler et al. 2008, s. 24f) 

Kundnöjdhet beskrivs som hur väl tjänsten eller produkten upplevs prestera gentemot kundens 

förväntningar. I de fall tjänsten inte upplevs uppfylla förväntningarna blir kunden missnöjd, 

om förväntningarna matchar uppfattningen av tjänsten är kunden nöjd och om tjänsten 

överstiger förväntningarna blir kunden mycket nöjd. Smarta företag bör inte lova mer än de 

kan hålla för att på så vis få kunder att bli mycket nöjda med produkten eller tjänsten, vilket 

även kan innebära att kunden kommer att rekommendera företagets tjänster och produkter till 

andra potentiella kunder. (Kotler et al. 2008, s. 26)  

 

Arnerup-Cooper och Edvardsson beskriver att nöjda kunder skapas genom att ge mervärde till 

kunderna och genom att överträffa kundernas förväntningar. Det beskrivs även att företag bör 

kommunicera ut erbjudandet i syfte att förväntningar skapas. (Arnerup-Cooper & Edvardsson 

1998, s. 23ff) Förväntningar återkopplar till kvalitetskonceptet och att företag inte bör skapa 

mer förväntningar än vad som kan förverkligas (Echeverri & Edvardsson 2002, s. 306). 

 

Grönroos skriver i sin tur att löften är ett mycket väsentligt begrepp i 

relationsmarknadsföringsdefinitionen. Marknadsföringen skall inte bara avge löften, de måste 

även leva upp till målen för att nå kundtillfredsställelse. Det finns en skillnad mellan 

uttryckliga och underförstådda löften. Underförstådda eller outtalade löften kan exempelvis 

vara att företaget svarar snabbt på e-post, medan det uttryckliga löftet är själva löftet att det 

går att nå företaget via e-post. (Grönroos 2007, s. 270f)  
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Löften och förväntningar är relevant i ett revisionssammanhang då det bland annat är 

tillämpbart på problematiken kring förväntningsgapet. Det kan även kopplas till tankarna 

kring skillnaden mellan faktiska och kommunicerade produkter (Dahlén & Lange 2008, s. 

13).  

 

Kunddatabas 

 

Om företag inte använder sig av kunddatabaser kan företaget inte hantera kontakter på ett 

relationsinriktat sätt i full utsträckning. (Grönroos 2008, s. 46f). För att kunna vårda sina 

kunder är det nödvändigt att ha någon form av databas för kundinformation. Det ger alla på 

företaget tillgång till nödvändig information om kunden som kan främja kundkontakten och 

kundrelationen. Det kan även fungera som ett underlag för att föra in företaget mot en mer 

kundfokuserad verksamhet. (Arnerup-Cooper & Evardsson 1998, s. 286) Databaser kan också 

vara ett bra hjälpmedel vid segmentering eller skräddarsydda marknadsföringsaktiviteter ut 

mot en viss typ av kund. (Grönroos 2008, s. 46f) 

4 Empiri 

Kapitlet inleds med en introduktion till revisionsprofessionen närmare bestämt yrket, revisorn 

och revisionsmarknaden i Sverige. Därefter följer fyra stycken intervjuer ifrån fyra 

revisionsbolag i Borås. Intervjuerna har genomförts med ett fokus på tjänste- och 

relationsmarknadsföringens områden samt påverkandet ifrån revisionspliktens framtida  

avskaffande.     

4.1 Revision 

Målet med en revision är att revisorn avger en revisionsberättelse som tillsammans med 

årsredovisningen utgör beslutsunderlag för ett företags intressenter. I revisionsberättelsen 

uttalar sig revisorn om företagets årsredovisning, bokföring samt om VD:s och styrelsens 

förvaltning. (FAR 2005, s. 15)  

 

 
  

Figur 4. Revisionens intressenter (FAR, 2005, s. 15) 
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Den mest typiska revisionsverksamheten är lagstadgad revision i aktiebolag. 

Revisionsverksamhet i den meningen är styrd av lagbestämmelser och god yrkessed. 

Aktiebolagslagen anger vad ett bolags valda revisor skall göra, samt inte får göra. 

Revisorlagen, Revisorsförordningen och Revisorsnämndens föreskrifter anger vad som skall 

och får göras av godkända och auktoriserade revisorer, bland annat gäller god revisorssed. 

Revisorn agerar också rådgivare till klienter utanför revisionsuppdrag, vilket då kallas för 

fristående rådgivning. Rådgivning i revisionsverksamheten begränsas dock av lagtext och god 

revisorssed. Revisorns rådgivning får nämligen inte riskera självständigheten och opartiskhet i 

revisionsuppdraget. Verksamhet som fristående rådgivning är nästintill restriktionsfri, dock 

skall revisorn alltid ta hänsyn till yrkesetiska regler, som att hålla en hög integritet och 

objektivitet. Yrkesetiska regler anges av branschorganisationen FAR SRS. (FAR 2005, s. 

135ff)  

 

Revisorn är skyldig enligt Revisorslagen att föra dokumentation av sina revisionsuppdrag. 

Revisorsnämndens föreskrifter listar ett antal punkter som skall ingå i dokumentationen. 

Bland annat skall revisorn dokumentera vilka råd och övriga muntliga kontakter med klienten 

som gjorts, för att senare kunna granskas av Revisorsnämnden om behov föreligger. Revisorn 

är skyldig att bevara dokumentationen i minst tio år efter att granskningen avslutades för att 

kunna användas för granskning av revisorns oberoende i uppdraget. Dokumentationen kan 

även användas till planering av framtida revisioner då den skall innehålla samtliga 

väsentligheter kring uppdraget. (RNFS 2001:2)      

4.1.1 Revisorns oberoende 

För att en revisionsberättelse skall kunna betraktas som ren och fri från påverkan finns bland 

annat jävsregler i Aktiebolagslagen. Revisorslagen framhåller även den revisorns oberoende 

och att varje revisionsuppdrag skall prövas för om det föreligger hot mot revisorns oberoende. 

Omständigheterna kan kontrolleras med hjälp av analysmodellen. Nedan är ett utdrag ur 

analysmodellen som anger exempel på omständigheter då revisor skall avböja uppdraget. 

(FAR 2005, s. 113f) 

 

 Egenintressehotet: revisorn har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i klienten. 

 Självgranskningshotet: revisorn måste granska och ta ställning till sitt eget arbete, till 

exempel ett råd som han eller hon tidigare har lämnat klienten. 

 Partställningshotet: revisorn har tagit ställning för eller emot klienten, till exempel i 

en förhandling, och framstår därför som kopplad till klienten. 

 Vänskaps-/förtroendehotet: revisorn har starka personliga relationer till någon som 

skall granskas eller låter sig invaggas i ett okritiskt förhållningssätt till det som 

klienten gör. 

 Skrämselhotet: revisor riskerar att påverkas av en dominerande personlighet hos någon 

som ska granskas eller av yttre påtryckningar. 

 

(FAR 2005, s. 114) 

 

En revisor som under en lång tid utfört revision till en och samma klient antas kunna utföra 

uppdraget mer effektivt än en nytillsatt revisor. Det kan också höja kvalitetn på revisionen och 

samtidigt minska kostnaden för klienten. En lång relation med klienten kan också riskera att 

revisorn blir alldeles för involverad i klientens verksamhet och därav får svårt att hävda sin 

opartiskhet. (SOU 2008:32, s. 211f) 
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4.1.2 Revisorns mandattid 

Syftet med regeringens utredning om revisionspliktens avskaffande, är övergripande att 

minska små och medelstora företags administrativa utgifter. (SOU 2008:32, s. 177) 

Utredningen föreslår dessutom en förkortad mandattid för revisorer som skall träda i kraft den 

1 juli år 2009. Förslaget innebär att revisionsköpande företaget frivilligt kan välja revisor för 

ett år framåt, istället för mandattiden på fyra år enligt nuvarande lagstiftning 

(Aktiebolagslagen 9 kap § 21). Ändringen anses lämplig beaktande köp av frivillig revision, 

som av vissa kunder inte kommer efterfrågas varje år och därför slipper de binda sig i fyra år 

med högre revisionskostnader än vad som önskas. Regeländringen om revisorns mandattid 

bedöms även underlätta revisorns självständighet och oberoende. Fram till år 1999 kunde en 

revisor väljas tillsvidare, det vill säga fram till att en ny revisor valdes. Regeländringen år 

1999 att revisorn väljs för en fyraårsperiod, samt regeländringen 1 juli 2009 kan tolkas som 

steg i riktning mot en ökad opartiskhet mot kund. (SOU 2008:32, s. 211ff) Det är ägarna på 

bolagsstämman som utser revisor. Revisorn kan med nuvarande regler väljas om hur många 

gånger som helst. Revisorn kan också bytas mitt i en mandattid, men i sistnämnda fallet skall 

bytet bli offentligt uppmärksammat. (FAR 2005, s. 112f) 

4.1.3 Förväntningsgapet 

Figur 4 visade de olika intressenterna som revision har. ”Revisorn har en konflikt inbyggd i 

sin roll, intressenterna har nämligen delvis olika behov och förväntningar på revisorn” (FAR 

2005, s.139). Beroende på intressenternas olika förväntningar, bildas ibland ett 

förväntningsgap då revisorn inte kan eller får göra allt som förväntas. I förväntningsgapet 

bildas missförstånd och oklarheter. Förväntningsgap kan förebyggas genom att revisorn ger 

ett uppdragsbrev till klienten där ansvarsroller, lagstadgad revision och revisorrollen innebär. 

(FAR 2005, s. 139f) I FAR SRS tidning Balans (nr 2, 2008) sammanställs ett urval av orsaker 

till förväntningsgap: 

 

 Revisorn intygar inte med en ren revisionsberättelse att företaget är livskraftigt. 

 Enligt gällande lagar och praxis är det inte revisorns uppgift att lämna allmänna 

synpunkter exempelvis på företagets effektivitet i affärsverksamheten. 

 Att revisorernas rådande regelverk står i konflikt med intressenternas prioriteringar. 

Intressenternas intressen står dessutom i motsats till varandra. 

 Revisorn har informationsplikt mot intressenterna men tystnadsplikt gentemot 

granskade företag. 
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4.2 Revisionsmarknadens aktörer 

Den första januari 2008 fanns det 4 108 stycken kvalificerade revisorer (godkända eller 

auktoriserade). Samma datum fanns 106 stycken registrerade revisionsbolag i Sverige. För att 

registrera revisionsbolag skall det vara ett handelsbolag eller aktiebolag. Marknaden 

domineras av ett fåtal revisionsbolag som på grund av stordrift uppnått en lönsamhet vilken i 

sin tur gjort det möjligt att expandera. Bolagen har en utbredd organisation över många orter 

runt hela Sverige och hör dessutom till stora internationella revisionsorganisationer. (SOU 

2008:32, s. 132ff) Det finns en grupp om fyra revisionsbolag som dominerar branschen idag. 

 

Företag Omsättning (Mkr) 2007 Anställda Revisorer 

Öhrlings PwC 3756 3140 1307  

Ernst & Young 2450 1834 619  

KPMG 2084 1505 450  

Deloitte 1345 1029 153  

 

Grant Thornton 
 

819 773 91  

 

Figur 5. Revisionsmarknadens fem-i-topp (Konsultguiden 2009, s. 121) 

4.2.1 Revisionsbolag i Borås 

Den empiriska studien har genomförts bland små och stora revisionsbyråer i Borås stad. 

Bland de stora revisionsbyråerna är det följaktligen det lokala kontoret i de större 

revisionskoncernerna som ingått i undersökningen. För att garantera respondenterna i vår 

empiriska undersökning anonymitet, benämns de med bokstäver A till D. Enligt telefonsamtal 

med Revisorsnämnden skall det i Borås stad finnas cirka 14 revisionsbolag och 53 revisorer 

registrerade
1
.  

4.3 Intervjuer med revisionsbyråer 

4.3.1 Företag A  

 

Intervju 090409, Borås 

 

Bakgrund 

 

Företaget är en av Sveriges största revisionsbyråer och tillhandahåller ett stort utbud av 

tjänster inom revision, skatt, transaktioner, redovisning och rådgivning. Företaget tillhör en 

revisionsgrupp med ett stort antal kontor belägna runt om i Sverige och i världen. 

Boråskontorets kunder består i huvudsak av små och medelstora företag vilket också utgör 

majoriteten av företagen på orten. Några börsnoterade företag finns även med i 

revisionsbyråns kundklientel. Under intervjun tar vi del av en auktoriserad revisors syn på hur 

produkten revision kan framhävas och marknadsföras, samt kringliggande frågeställningar 

som behandlas för att erhålla informationen i rätt kontext.  

 

 

 

 

                                                
1  Telefonsamtal Revisorsnämnden, 090514 
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Revisionspliktens avskaffande effekter 

 

Under intervjun framkommer det att företaget som vi uppfattar det, redan har behandlat och 

diskuterat frågan i en hög utsträckning. Företaget har identifierat många av problematikens 

aspekter som bedöms medfölja lagförslaget om slopad revisionsplikt. Respondent A förklarar 

att företaget i allra högsta grad kommer påverkas när lagförslaget går igenom eftersom deras 

kunder till största del består av små och medelstora företag. De har även kunder som inte 

berörs av revisionspliktens avskaffande, men respondenten tror att företagets kundklientel är 

relativt lik den svenska revisionsmarknaden som helhet. Respondenten förtydligar att mer än 

90 procent av kunderna även på det lokala kontoret inte längre kommer att vara skyldiga 

enligt lag att genomföra revision av sin verksamhet. Respondenten beskriver ”så fort du bildat 

ett aktiebolag så har du behövt ha en revisor, annars har du inte kunnat registrera bolaget”. 

Respondent A menar att det kravet försvinner med revisionspliktens avskaffande och kommer 

sannolikt att sätta en större press på revisorn att kunna argumentera för revision. 

Respondenten bedömer att revisionsuppdragen kommer minska men att kunderna köper andra 

tjänster av företaget, så som översiktlig granskning eller bokslut.  

 

Respondent A förklarar vidare att företaget utvecklat ett nytt tjänsteutbud som de redan idag 

försöker förmedla ut till kunden. Samtidigt förklarar respondenten att revisionsbyrån får 

anpassa sig och arbeta mer med frågan om revisionspliktens avskaffande dagen då förslaget 

blir realitet. Respondenten menar att det inte räcker att agera proaktivt utan att vissa aspekter 

och problem inte kan lösas eller förutses förrän de dyker upp. 

 

Konkurrensfördelar 

 

Revisionsbyrån är stor och har ett antal konkurrensfördelar gentemot de mindre byråerna. 

Bland annat framhålls konkurrensfördelar i form av ett större utbud av tjänster och tillgång till 

omfattande spetskompetens inom olika ekonomigrenar och klientbranscher. Ytterligare en 

konkurrensfaktor är att företaget snabbt kan allokera fler resurser vid behov, vilket kan snabba 

på processen och vara behjälpligt för kunden. Respondent A vill även slå ett slag för deras 

mycket gedigna nätverk som sträcker sig såväl lokalt som globalt. Det gör att företaget är 

kompetent att ge rådgivning och erbjuda tjänster både för kunders internationalisering, men 

även på ett lokalt plan.  Då företaget är ett lokalt kontor som är knutet till en större 

revisionsgrupp kan de både erbjuda personlig och nära service, men har även kapaciteten att 

behärska de stora bolagen som kunder. Företaget lyckas differentiera sin revisionstjänst med 

en företagsspecifik metodik som samtliga kontor använder sig av. En metodik som gör det 

lättare att identifiera de stora riskerna före de mindre viktiga. Sättet de angriper företaget på 

och reviderar gör revisionsprocessen mer effektiv. Metodiken anpassas sedan lokalt då 

revisionsuppdragen kan vara mycket olika. En nyckel i försöken att differentiera revisionen är 

revisorn själv som helst ska skapa en särskilt bra kundrelation. Det sker oftast när revisorn 

skapar mervärde åt kunden genom att till exempel göra denne mer lönsam. På frågan om 

sänkta arvoden kan vara ett konkurrensmedel vid avskaffandet av revisionsplikten säger 

respondenten att det är fullt möjligt, dessutom kan konjunkturläget bidra till detsamma.    

 

En annan aspekt som respondenten nämner är att de små revisionsbolagen med tiden kan 

tappa kompetensen att utföra revision på ett effektivt sätt. Anledningen till det är att deras 

kunder inte längre kommer efterfråga revision i samma utsträckning. Fördelen för de stora 

bolagen blir att de kan ha en grupp anställda som endast arbetar med revision. Därmed 

bibehåller företaget kvaliteten på revisionstjänsten och den utförs snabbt och effektivt, vilket 

kan få en positiv effekt på priset för kunden. 
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Kundbehov och tjänsteutbud 

 

Företaget har valt en strategi där de kontinuerligt för en dialog med kunden för att identifiera 

behov och vad kundnytta kan vara för dem. Övergripande menar respondent A att det 

självklart är upp till kunden att bestämma vilka tjänster de behöver. Däremot rekommenderar 

revisionsbyrån ofta lösningar som de anser bäst möter kundens behov. Respondenten menar 

att förfarandet, efter revisionspliktens avskaffande, även kommer att gälla vid försäljning av 

frivillig revision. Företaget kommer att understryka samt konkretisera fördelarna med 

revisionstjänsten. Respondenten beskriver som övergripande säljargument att ”revision är ett 

sätt att skapa förtroende när man gör affärer med andra”. Respondenten utvecklar sitt 

påstående med att det i framtiden kan bli aktuellt för banker och andra ekonomiska 

intressenter att kräva en godkänd revisionsberättelse för de skall våga investera eller låna ut 

pengar till mindre företag. Revisionen står således som en garant för att företagets 

räkenskaper är i sin ordning.  

 

Revision beskrivs ytterligare som en kvalitetsstämpel samt en temperaturmätare av hur den 

interna kontrollen fungerar. Den kan hjälpa klientföretaget att effektivisera sina rutiner och 

processer. För att revisorn ska kunna lägga fram attraktiva erbjudanden till kunden kan denne 

ta hjälp av anställda på revisionsbyrån med god kännedom om kunden sedan tidigare. Det kan 

även röra sig om intern specifik kunskap om kundens bransch som revisorn kan använda när 

tjänsteerbjudandet skall utformas och frambringas aptitligt.    

 

I slutändan är det dock upp till kunden att bedöma utefter sina egna preferenser om de önskar 

köpa frivillig revision och i vilken utsträckning. Kunden bedöms kunna efterfråga en mindre 

revision, där fokus kan ligga på en, enligt respondenten, känslig post så som varulager. Vidare 

kan det vara i kundens intresse att göra en fullständig revision men kanske inte varje år, 

förutsatt att lagförslaget om slopad revisionsplikt träder i kraft. Respondenten menar således 

att lagförslaget leder till att revisionsbyrån behöver förändra sitt tjänsteutbud. Utöver 

revisionstjänsten kan ljuset istället hamna på övriga ekonomitjänster i form av konsultationer. 

Det betyder att företaget planerar att sälja nya tjänster till gamla kunder som inte längre 

efterfrågar revision, för att på så vis behålla revisionsbyråns befintliga kunder. Respondenten 

berättar att kunden kan behöva diskutera med sina leverantörer och kreditgivare för att 

undersöka om ett behov av revisions föreligger.  

 

Marknadsföring 

 

I frågan om hur revisionsbyrån planerar att marknadsföra produkten revision framkommer att 

huvudsaklig fokus kommer att ligga på att förmedla ut värdet av revision till kunden. 

Företaget har tagit fram broschyrer och dokument som på ett lättförståligt sätt beskriver nyttan 

med frivillig revision. Tanken är också att alla anställda som på ett naturligt sätt kommer i 

kontakt med kunden skall kommunicera företagets syn på frivillig revision och hur den kan 

generera nytta till kunden. Respondenten menar att alla i företaget kan betrakta sig som 

deltidsmarknadsförare.   

 

Revisionsbyrån tar hjälp av marknadsföringskompetenser på ett närliggande kontor inom 

samma revisionsgrupp. Det närliggande kontoret utbildar företaget internt inom området 

marknadsföring. Dessutom är kvalificerad marknadsföringspersonal ofta med vid möten med 

så kallade prioritetskunder. Respondenten förklarar att det rör sig om mellan 15-20 stycken 

prioritetskunder som står för en extra stor del av kontorets inkomster. På företaget finns också 
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en handlingsplan för hur personalen ska gå tillväga vid interaktion med nämnda 

prioritetskunder. Exempelvis kan de kunderna vid behov prioriteras före andra delar av 

företagets kundstock. 

 

Respondent A beskriver under intervjun att relationen med kunderna är en avgörande faktor i 

arbetet med att marknadsföra revision och även det övriga tjänsteutbudet. Nätverkande och 

sociala färdigheter hos företagets anställda beskrivs som mycket viktigt för att få kunderna att 

inleda eller fortsätta relationen med revisorn. Respondenten understryker även betydelsen av 

att använda sitt sunda förnuft och låta det utgöra grunden i alla situationer, även när det gäller 

marknadsföring av revision. För att vårda och utveckla relationen med kunderna utvärderas 

uppdragen tillsammans med kund. De större ”priokunderna” gör en utvärdering på 

revisionsbyrån skriftligt, medan mindre kunder gör det muntligen någon gång per år. 

Förhoppningen är från revisionsbyråns sida att relationen skall hålla 15-20 år.     

 

Respondenten tror att marknadskommunikation får en ökad betydelse i framtiden. Företaget 

måste ”synas i bruset” och göras mer tillgängligt exempelvis via en mer attraktiv hemsida. 

Revisionsbyrån satsar på en ökad profilering bland annat genom det utökade tjänsteutbudet. 

Anställda på kontoret främjar utvecklande av nya tjänster allteftersom de upptäcker nya behov 

hos kunderna. Revisionspliktens avskaffande kan medföra möjligheter för revisorn. 

Exempelvis kan revisorn begränsas i en mindre utsträckning av bland annat försäljning av fler 

tjänster. Det är idag accepterat att ta kontakt med attraktiva kunder som har konkurrerande 

revisionsföretag som uppdragstagare, för att erbjuda tjänster. På det sättet kommer företaget 

sannolikt att arbeta än mer i framtiden. Respondenten förklarar att det historiskt inte alltid 

varit accepterat för revisorer att sälja sina tjänster, genom att till exempel ringa upp potentiella 

kunder. Den typen av säljaktiviteter har vållat debatt i branschen om huruvida det riskerar 

revisorns oberoende eller ej. Respondenten ser dock ingen krock mellan revisorn oberoende 

och försäljning utan drar en skiljelinje mellan faktorerna. Inställningen till frågan är mycket 

individuell, menar respondenten som tvivlar på att det verkligen finns helt oberoende 

personer. Företaget genomför utvecklingssamtal med sina anställda där de diskuterar hur de 

kan sälja revision effektivt. Revisorns oberoende diskuteras ofta, oavsett vad kunden tycker 

måste revisorn avrapportera oegentligheter hos kunden och eventuellt skriva en oren 

revisionsberättelse. Detta menar respondenten kan leda till meningsskiljaktigheter parterna 

emellan. Respondenten poängterar återigen betydelsen av sunt förnuft, och att revisorn under 

sin revidering har en integritet som kan garantera oberoendet.  

4.3.2 Företag B  

 
Intervju 090420, Borås 

 

Bakgrund  

 

Företag B är en liten revisionsbyrå med fyra anställda, varav en är auktoriserad revisor. 

Revisionsbyråns uppdragsgivare är primärt mindre och medelstora familjeägda företag, som 

är i behov av hjälp med revision, löpande redovisning, bokslut och deklaration. Respondenten 

är auktoriserad revisor och ägare av revisionsbyrån. Under intervjun framgår att respondenten 

är väl införstådd i debatten kring avskaffandet av revisionsplikten. Däremot har företaget inte 

gjort några stora anpassningar med hänsyn till det. Det är endast i dialogen med kunden när 

det fallit sig naturligt, som ämnet revisionspliktens avskaffande och dess konsekvenser tagits 

upp. Således ringer Företag B inte upp kunder eller motsvarande för att informera, utan 

respondenten tar upp ämnet om det bedöms föreligga behov.  
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Revisionspliktens avskaffande 

 

Respondent B ställer sig mycket positiv till revisionspliktens avskaffande, inte minst som 

egenföretagare. Respondenten kommer själv att inte välja frivillig revision för sin byrå efter 

avskaffandet. Respondenten motiverar sin ståndpunkt i frågan med att företaget inte dras med 

lån och därför anses revision överflödigt i brist på fordringsägare. Revisionens betydelse i 

framtiden kan enligt respondent B få en avgörande roll. Det är sannolikt att bankerna efter 

revisionspliktens avskaffande kan kräva att deras låntagare haft revision för att bevilja lån. 

Det ser respondenten som ett argument då nyttan med revision skall lyftas fram. Det är också 

det första respondenten i egenskap av revisor frågar då kunden tvekar om revision, ”Har du 

frågat din bank?”.  

  

Kunder och konkurrens 

 

Då respondenten har en nära relation till hela sin kundklientel får de personliga råd 

kontinuerligt. Respondenten har en lång och stark relation till alla sina kunder, vilket är en 

förutsättning för att kunna ge goda råd. På nära håll följs kundföretaget och respondenten 

uppdaterar sig hela tiden med information ifrån kunden. Det är också den nära kundrelationen 

och företagsspecifika kunskapen som respondenten framhäver som Företag B:s största 

konkurrensfördel. En stark relation kan också vara en fördel då det möjliggör skräddarsydda 

tjänstepaket till kunden, efter företagets särskilda behov. Respondenten bedömer det som 

svårt för en kund att knyta en motsvarande relation hos någon av de stora revisionsbyråerna. 

Vidare förklaras att respondenten i egenskap av egen företagare kan skapa särskilt kundvärde, 

då personen är väl orienterad i entreprenörskapet. Det går enkelt att relatera till kundernas 

situationer och problem. Rådgivning skapar det extra värdet för kunden och kan även 

inbegripa råd om pensionssparande med mera. Personligt engagemang och rimlig debitering 

är andra faktorer som beskrivs som stor nytta för kunden.  

 

Företag B:s marknadskommunikation är i det närmaste obefintlig. Istället utgörs företagets 

enda riktiga marknadsföring av rekommendationer från befintliga kunder. Nätverk och mun 

till munmarknadsföring är vad som normalt genererar nya kunder. Då Företag B inte ämnar 

expandera företaget, är starka relationer till befintliga kunder vitalt för att behålla sin kundbas.  

                      

4.3.3 Företag C  

 
Intervju 090422, Borås  

 
Bakgrund 

 

Företaget är en av de största revisionsgrupperna på marknaden både i Sverige och i världen. 

En majoritet av Boråskontorets kunder ligger i segmentet små och medelstora företag. 

Företaget tillhandahåller tjänster såsom revision, rådgivning och ekonomiservice. Revision 

har länge varit företagets grundtjänst, men på senare år har ekonomiservice fått en växande 

roll och så spås det fortsätta efter revisionspliktens avskaffande. Respondent C är kontorschef 

och auktoriserad revisor på företaget. 
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Säljargument 

 

I intervjun berättar respondenten att kundnyttan med revision är att vad som hänt tidigare i 

kundföretaget blir beaktat, kvalitetssäkrat samt offentliggjort för tredjeman som kan sätta en 

större tillförlit till företagets räkenskaper. Respondenten uttrycker det som ”Jag säljer 

försäkringar” och syftar på ovanstående resonemang. Revisionen kan alltså liknas vid en 

försäkring för kundföretaget och dess intressenter att bolagets räkenskaper är kritiskt 

granskade och tillförlitliga. Det gynnar det revisionskonsumerande företaget då de blir mer 

attraktiva för investerare, eller för bankerna som ger lån. Respondenten beskriver hur 

kvalitetssäkring blivit ett vanligt krav ifrån kunder, leverantörer och kreditgivare vare sig det 

handlar om ISO-certifiering eller miljökrav. Efter revisionspliktens avskaffande kan en 

kvalitetssäkring av finansiella rapporter få en stor betydelse för leverantören då kunden 

bedöms kunna kan kräva det.   

 

Respondenten beskriver vidare att kundrelationen är det viktigaste och att ”det lättaste sättet 

att få en ny kund är att ha en nöjd kund”. Det betyder att företaget oftast får nya kunder 

genom rekommendationer. Nya kunder fås även genom uppsökande aktiviteter som 

telefonsamtal ifrån revisorer, olika typer av trycksaksutskick, nätverkande och användning av 

företagets kontakter.  

 

Revisionspliktens avskaffande 

 

Under intervjun får vi uppfattningen att företaget är väl förberett inför avskaffandet av 

revisionsplikten. Respondenten förklarar att företaget är helt säkra på att lagförslaget går 

igenom, frågan är bara på vilka nivåer tröskelvärdena hamnar. Respondenten syftar på de tre 

tröskelvärden exempelvis antal anställda, som i den här uppsatsen diskuteras mer under 

rubriken bakgrund. Inom revisionsbyrån försöker de bemöta osäkerheten kring avskaffandet 

genom interna diskussioner men även med kunderna. Alla som arbetar med revision på 

företaget skall veta vilka argument som finns för revision. De ämnar bearbeta de kunder som 

sannolikt kommer att köpa frivillig revision flitigare än övriga kunder. Bland de kunder som 

revision bedömt inte kommer att köpas, försöker de identifiera om det föreligger behov av 

andra ekonomitjänster. Ambitionen är att företaget skall ta upp ämnet och diskutera med 

kunderna och inte tvärtom. De vill agera före kunderna kommer med frågor om hur det 

exempelvis blir med revision i framtiden. Vidare jobbar företaget med att prata med bankerna 

för att på så vis bygga upp en opinion för värdet av revision. Respondenten menar att 

branschen som helhet är dålig på att prata om revision och dess fördelar. Respondenten tror 

även att många ser revision som något diffust vilket dem vill ändra på. 

 

Respondenten ser inte så dramatiskt på avskaffandet av revisionsplikten men vissa 

förändringar kommer att ske. Det kommer att bli ökat fokus på marknadsföring av olika typer 

av ekonomitjänster och revisionen kommer troligtvis få en minskad roll i företaget. Gällande 

marknadsföring ser respondent C det som essentiellt att alla på företaget agerar som säljare. 

Att alla på företaget marknadsför och säljer företaget och dess tjänster är en stor del av 

marknadsföringen. Vidare anser respondenten att varumärket har en kolossal betydelse som 

också genererar många nya kunder. Respondent C ser inga hinder med att marknadsföra 

revision, men produkten kan uppfattas som diffus för kunden, då den kan liknas vid en 

intellektuell process som kan vara svår att förklara och konkretisera för kunden.  

 

 

 



Relationsplikt för revisorer           Ottosson & Thunholm 

 

 39 

Kundrelationer 

 

Det finns en strategi på företaget för hur de skall bibehålla och underhålla sin relation med 

kunden, även efter att mandattiden för en revisor tar slut. Tanken är att efterträdande revisor 

skall göra sig införstådd i kundens situation i ett tidigt stadium innan mandattiden för revisorn 

tagit slut, för att harmonisera övergången och gagna relationen. Målet är att föregående 

revisor skall ha fört en god dokumentation över sin kund som efterträdande kan hjälpas av. 

Det poängteras även att den revisor som inte längre får sköta revisionen i företaget på grund 

av aktiebolagslagen, fortfarande finns tillgänglig för att svara på frågor från kunden. Allt för 

att bibehålla relationen som finns mellan revisor och kund. Respondenten tror att det som 

skapar relationen i stor utsträckning är faktorer runt revisionen. Kunden vill kunna ta del av 

råd och möjligheten att ställa komplicerade frågor till kunniga personer, det är i många fall 

viktigare för kunden än själva revisionsmomentet. Företaget har kunddatabaser för det lokala 

kontoret där kundinformation samlas, men respondenten menar att det inte utnyttjas fullt ut i 

det flesta fall. 

 

Konkurrens  

 

På frågan om hur respondenten ser på deras fördelar som en stor organisation gentemot de 

små, förklaras att de betydligt större resurserna ses som en viktig faktor. Det tillsammans med 

bredare specialistkunskap och flexibiliteten med att exempelvis kunna flytta resurser vid 

behov ger dem ett övertag mot de små bolagen som respondenten ser det. Respondenten ser 

även stora fördelar med att revisionsbyrån arbetar med stora kunder som ger dem mycket 

kunskap som byråns mindre kunder sedan kan gynnas av. En annan faktor som tas upp är att 

de små bolagen kan få svårt att upprätthålla kvaliteten och effektiviteten på sina revisioner då 

de görs allt för sällan. Gällande differentiering av produkten revision menar respondenten att 

det endast är i tillämpningen och i samspelet med kunden som revisionsbyrån kan särskilja sig 

något. I allmänhet ser inte respondenten några nackdelar gentemot mindre aktörer på 

marknaden, storleken på organisationen anses vara enbart positivt. 

 

Informationen som finns att tillgå på Företag C:s hemsida är främst ur ett 

varumärkesbyggande perspektiv. Samtidigt blir det ett sätt att komma i kontakt med företaget 

och skapa intresse hos kunderna. 

4.3.4 Företag D 

 
Intervju 090506, Borås 

 

Bakgrund 

 

Företag D är en revisionsbyrå som har varit verksam sedan början på 2000-talet med 10 

stycken anställda. Revisionsbyrån erbjuder ett tjänsteutbud innehållande bland annat 

redovisning, bokslut och bolagsbildningar. Huvuddelen av uppdragen utgörs dock av 

revisionsuppdrag. Företagets kunder är små och medelstora företag ifrån många olika 

branscher. Vår respondent på företaget är auktoriserad revisor och har dessutom grundat 

företaget. 

 

Företag D har växt kontinuerligt sedan starten men respondenten menar att det inte varit på 

grund av marknadsföringsaktiviteter. Respondenten beskriver inflödet av uppdrag till byrån 

som mycket omfattande och att de därför aldrig befunnit sig i en situation där dem aktivt 
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behövt söka varken nya eller gamla kunder för att skapa försäljning. Framförallt beror den 

stadigt ökande ingången av uppdrag på att befintliga kunder efterfrågar fler tjänster.  

 

Revisionspliktens avskaffande 

 

Respondent D berättar att kunderna kommer att efterfråga sin revisor i många fall även efter 

revisionspliktens avskaffande. Respondenten tror att anledningen till det är revisorns råd 

snarare än den formella revisionen. ”Man måste ge bra service till kunderna” säger 

respondent D och syftar till råd och serviceaktiviteter till kunden som ofta omger ett uppdrag. 

Företag D utför inte några förebyggande åtgärder inför avskaffandet av revisionsplikten trots 

medvetenheten om att framförallt de större revisionsbyråerna gör det.  Informationsträffar 

som revisionsbyråerna i området deltar i förmedlar budskapet att bearbeta och att förbereda 

kunderna och sälja in konsultationer. Respondenten svarar med ”Att ta till någon 

charmoffensiv och avsätta sådan tid till varje kund, det tror jag inte någon revisor har tid 

med”. Revisorerna på respondentens byrå hinner inte göra några annorlunda aktiviteter hos 

kunden än tidigare. Istället försöker företaget när dem väl träffar kunden, lyfta ribban och 

göra ett bra jobb. Respondenten nämner vid närmare eftertanke med anledning av 

avskaffandet, att de smått börjat tydliggöra för kunden vad revisorn gör och revision innebär. 

Revisionspliktens avskaffande och dess konsekvenser har i en liten utsträckning diskuterats 

vid bokslut och liknande hos kunden. Respondenten inser att revision för många är en diffus 

produkt. Gemene man tror i många fall att de är ”skattemyndighetens utsände” och att 

revision är någon form av kontroll.      

 

Respondenten tror att banker kommer kräva en högre utlåningsränta för den vars räkenskaper 

inte blivit granskade av auktoriserad eller godkänd revisor. Respondenten resonerar vidare att 

om företaget undviker revisionskostnader så uppkommer kostnaderna ifrån något annat håll, i 

form av krav från intressenter, krav på förskottsbetalningar med mera. ”Ingen vill ha att göra 

med Svarte Petter” som responden D uttrycker det. 

 

De största fördelarna med revision för styrelseledamöter är att de slipper en stor 

osäkerhetsfaktor som ansvariga. Om ett företag inte har en revisor bedömer respondenten att 

styrelsen kommer kräva kompensering för den ökade risken. Revision beskrivs vidare som en 

kvalitetssäkring. Den dagen någon granskar företaget i något avseende höjer revisionen värdet 

och tillförlitligheten på företaget. Det kan exempelvis gälla vid försäljning av ett företag. 

Respondent D syftar även på att kostnaden för revision i förhållande till företagets totala 

omsättning gör investeringen väl värd pengarna. 

 

Regler och normer 

 

Företag D får kontinuerligt information och nyheter ifrån branschorganisationen FAR SRS. 

Respondenten förklarar problematiken med att FAR SRS direktiv samt lagtext rörande 

revision ofta lämnar rum för olika tolkningar. Det innebär att reglerna tillämpas på olika sätt 

beroende på hur revisorn tolkar reglerna. Revisorns oberoende diskuteras kontinuerligt i olika 

forum och är en komplicerad fråga. Respondenten har haft kunder i många år och har genom 

dessa lärt sig det mesta om kunden, även den privata situationen. Respondenten berättar att 

det är till fördel för revisorn att ha ”stenkoll” på kunden. Det innebär information om vad 

klientens ambitioner med företaget är, vilket inte sällan har en koppling till företagarens 

privata situation.  Därför strävar respondenten efter att skaffa sig en helhetsbild av kunden. 

Från ett utifrånperspektiv kan respondenten tänka sig att relationen till kunden inte framstår 

som oberoende i många fall, det är trots allt kunden som betalar fakturan. Det förs granskning 
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av oberoendet i revisionsbolag och en omfattande dokumentation i form av en 

oberoendeanalys som skall föras vid varje revisionsuppdrag. Respondenten påpekar att ”Det 

är viktigt att inte sitta i företagets knä och som revisor kunna ta egna beslut”.     

 

Enligt mandattiden som i kapitlet tidigare nämnts skall revisorn väljas för en period på fyra år. 

I praktiken menar respondenten att kunden väljer sin revisor när de vill oberoende mandattid, 

”det är inte gynnsamt för någon om vi inte känner förtroende för varandra”. Mandattiden kan 

dock ha en strategisk betydelse för revisionsbyråer som kan intensifiera sina 

marknadsföringsaktiviteter i samband med mandattidens slut. Respondent D känner till att 

mer konkurrensutsatta företag börjar bearbeta kunder precis innan mandattidens slut. 

Respondent D berättar även att regeringens förslag om frivillig mandattid kan påverka kunden 

att endast köpa revision var tredje år eller liknande.  

 

Konkurrens 

 

Respondent D upplever att det finns gott om uppdrag för samtliga revisionsbyråer och 

bedömer därför konkurrensen som låg i Borås. Konkurrensen för revisionsbyråer tror 

respondenten inte kommer att öka efter revisionspliktens avskaffande, dock kommer 

redovisningsbyråerna känna av mer konkurrens. Revisionsbyråerna utvecklar sina 

tjänsteutbud med ambitionen att kunna erbjuda kunden helhetslösningar. I jämförelse med 

redovisningsbyråer anser respondenten att revisionsbyråerna har en högre kompetens och 

potentialen att erbjuda de tjänster som en kund kan tänkas efterfråga. Processen runt 

revisionspliktens avskaffande tror respondenten har haft en påverkande effekt till att 

utvecklingen går mot att skaffa helhetskunder. Helhetskunder är de som köper alla 

ekonomiska tjänster ett kundföretag kan vara i behov av. Ytterligare en fördel för revisorer 

gentemot redovisningskonsulter är att revisor har hårdare krav på sig och därför hela tiden 

måste utveckla sin kompetens, menar respondent D. 

 

Respondenten tror inte på något priskrig mellan revisionsbyråerna i framtiden. ”Knalleandan” 

som lever i Borås gör att priserna måste hållas låga. Istället anses de största 

konkurrensfördelarna vara att utföra jobb med god kvalitet, kundservice och starka 

kundrelationer. Helhetslösningarna skapar starkar relationsband som gör det svårare för 

kunden att bryta relationen. Därför tror respondenten att revisionsbyråerna vill knyta många 

uppdrag till sig hos samma kund innan revisionspliktens avskaffande. Det gör det svårare för 

kunderna att sedan avstå från att köpa några tjänster.   

 

Små revisionsbyråers fördelar gentemot större är flexibilitet, kostnadsfördelar och mer 

personlig relation. Respondenten fortsätter ”de stora byråerna säger att de har kompetensen i 

huset och menar att det är en konkurrensfördel”. Företag D tycker tvärtemot att det gynnar 

kunden när en mindre revisionsbyrå kan presentera förslag på externa kompetenser utefter vad 

kunden behöver. Det kan gälla en speciell skatterådgivning eller motsvarande ärende som då 

revisorn kan presentera förslag på konsulter även ifrån andra revisionsbyråer. Respondenten 

känner sig inte bunden att välja rådgivare inom det egna företaget och resonerar att det istället 

är kundens val att välja vad som passar bäst. Det är inte säkert att all personal på stora 

revisionsbyråer är optimal till alla uppdrag, även om mycket kompetens finns. Företag D 

samarbetar med alla lokala revisionsbyråer, dels när det gäller att ge och ta uppdrag av 

varandra, dels för att hålla träffar. Respondenten tror att det kan vara en lokal företeelse 

bunden till mindre orter. Revisionsbyråerna skapar också nätverk med banker och anordnar 

mingelträffar. Respondenten tror att klimatet är något hårdare och mer präglat av konkurrens 

mellan de stora revisionsbyråerna, vilket kommer Företag D till fördel då de har ett gott 
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samarbete med de större byråerna. Däremot tror inte respondenten att stora byråer delar med 

sig av uppdrag sinsemellan.  

 

Kunderna 

 

”Produkten du sist sålde är din bästa marknadsföring” 

 

Kundrelationer och tjänstekvalitet är det viktigaste för revisionsbyrån och kundernas 

förhållande. Det är också den bästa marknadsföringen revisionsbyrån kan få. 

Kundrelationerna byggs under många år, vilket bidrar till att kvalitetn och effektiviteten hela 

tiden förbättras. Respondenten menar att byrån vill ha all nödvändig information för att lära 

sig kunduppdraget och dess egenheter, vilket de oftast lyckas bra med. Då revisorn är påläst 

på kunden och har skaffat sig en helhetsbild växer ofta starka relationer fram. Det viktigaste 

är inte revisionen utan råden och relationen som alltid omger ett uppdrag, det skapar lojalitet. 

Det finns ett direkt samband mellan hur lång din relation varit och hur många råd du kan ge 

kunden. Som revisor gynnas du också av att ha erfarenhet och ett brett nätverk då det ofta 

leder till fler konsultationer. 

 

Det finns en risk för att kunden förväntar sig för mycket av revisionstjänsten, då tjänsten för 

många är diffus. Företag D lämnar därför ett uppdragsbrev som redogör för styrelsens ansvar 

och vad revisorn tillåts göra. Kunder som Företag D har starka relationer till vill ibland ha mer 

råd av sin revisor än vad regeln om revisorns oberoende tillåter. Det leder ibland till att 

respondenten får höra i andra hand att kunden trott att han skulle få ut mer av sin revisor, 

oftast i form av rådgivning. 

 

Som revisor vill respondenten få information av kunden om varför företaget startades och 

kundens ambitioner. Respondenten påminner kunderna om att det är viktigt att de hör av sig 

till sin revisor vare sig det går bra eller dålig i företaget. Desto tidigare kunden redogör för 

sina framtidsplaner, desto bättre produkt får kunden tillbaka. För att företaget skall bibehålla 

de värdefulla kundrelationerna även vid revisorskifte, bidrar föregående revisor med 

kundinformation till efterträdande. Kunden har fortfarande efter revisorskiftet möjlighet att 

ställa frågor och få rådgivning av den före detta revisorn. Respondenten förklarar att det kan 

vara känsligt för kunden när revisorbyte blivit aktuellt. Ofta följer den efterträdande revisorn 

med befintlig revisor på kundföretaget en tid innan bytet för att harmonisera övergången. 

Problematiken uppstår även när mindre revisionsbyråer blir uppköpta av större. Respondenten 

beskriver att småföretagare kommit till Företag D efter att deras revisor blivit uppköpt av ett 

större revisionsbolag. Kunderna känner att de inte kan identifiera sig med den stora 

revisionsbyrån och byter därför till en med mindre storlek som påminner mer om det egna 

företaget. Där inser också respondenten att det ligger en fara i att Företag D skulle växa för 

mycket och ofrivilligt stöta bort kunder.  

 

Företag D försöker tillgängliggöra sig för kunderna i största möjliga mån, som tiden tillåter. 

De anställda ringer spontana samtal till kunderna för att uppdatera sin information om 

kunden, vilket är viktigt enligt respondent D. Dock görs det i en utsträckning som är långt 

ifrån så stor som respondenten hade önskat. Spontana samtal och framförallt besök hos 

kunden genererar ofta mer uppdrag till företaget. Tillgängligheten försöker de även 

upprätthålla med sin hemsida där de publicerar nyheter med mera.  
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5 Analys 

I det här kapitlet sammankopplas teori med empiri i en analys av huruvida revisionsbyråer i 

Borås använder sig av relationer och relationsbyggande åtgärder för att sälja tjänsten revision. 

 

Revisionstjänsten är idag lagstadgad för aktiebolag vilket föranleder ett naturligt intresse och 

behov av revision. Följaktligen befinner sig bolaget automatisk i vad Grönroos (2008) 

beskriver som inledningsfasen i kundrelationscykeln, där intresse och behov för tjänsten 

skapas. Respondent D förklarar att revision för många är en diffus produkt. Respondent C 

styrker påståendet och menar att revision kan liknas vid en intellektuell process som kan vara 

svår att förklara och konkretisera för kunden. En möjlig anledning till att många kunder anser 

revisionstjänsten vara diffus kan bero på att de inte utvärderar den på samma sätt som 

frivilligt köpta tjänster. Frivilliga tjänster som löpande bokföring kan framstå ha en tydligare 

kundnytta, då kunden påtagligt kan uppleva en lättare arbetsbörda. Revisionstjänsten är i 

stället ett krav att köpa, oavsett om den upplevs tillföra något för kundföretaget. Sammantaget 

har revisionsplikten ett inflytande på kundens intresse och behov av revision. Därmed 

påverkas också revisionsbyråerna i den empiriska undersökningen vars kunder till största del 

består av små och medelstora företag.   

 

Frivillig revision 

 

För att attrahera kunder att köpa frivillig revision efter revisionspliktens avskaffande, bedöms 

revisionsbyråerna få anstränga sig mera. Respondent A menar att avskaffandet sätter en större 

press på revisorn som måste börja argumentera och motivera kunden att köpa revision. 

Konkretisering av tjänsten nämns även det som viktigt av respondenterna för att behålla 

revisionskunderna i framtiden. För att företag skall finna revision attraktivt behöver den 

tillfredställa ett av kunden upplevt behov. Att tillfredställa kundbehov har i teorin ett nära 

samband med kvalitetsaspekten. Upplever kunden att tjänsten är kvalitativ ökar benägenheten 

att köpa den. Kvalitet beskrivs i teorin som en tjänsts sammantagna egenskaper och som 

tillfredställer både underförstådda och uttalade kundbehov. Sammantaget behöver 

revisionsbolag identifiera behoven av frivillig revision hos kunden och sedan förmedla dem 

på ett tilltalande sätt. Företag A för kontinuerligt dialog med sina kunder för att identifiera 

behov och förstå vad kvalitet är för dem. Respondent A beskriver att när ett erbjudande skall 

presenteras för kunden, för alla anställda med kunskap om kunden en dialog för att utforma 

ett så attraktivt erbjudande som möjligt. Respondent B säger sig att i egenskap av entreprenör 

kunna ta hjälp av egna erfarenheter för att identifiera vad kundföretaget behöver och vill ha. 

Respondent D förklarar att branschen går allt mer mot att försöka erbjuda kunden attraktiva 

helhetslösningar genom ett utökat tjänsteutbud, något som Grönroos (2007, 2008) beskriver 

som viktigt för att öka ett företags konkurrenskraft. Därmed kan revisionsbyråernas arbete 

med helhetslösningar kopplas till teorin kring det utvidgade tjänsteerbjudandet.  

 

Enligt Grönroos (2007) är tilläggsförsäljning ett resultat av att företaget håller sitt löfte till 

kunden och skapar positiva upplevelser, vilket i sin tur leder till en bestående relation. Teorin 

uppmuntrar således revisionsbyråer att sälja flera tjänster till samma kund för att skapa en 

stark relation.       

 

Säljargument för revision 

 

Respondent A beskriver revision som ett sätt att skapa förtroende när företag gör affärer. 

Vilka fördelar revision medför beror på klientföretaget, men några generella säljargument kan 
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skönjas. Flera av respondenterna nämner tryggheten som revision medför som viktigt. Den 

kan stå som garant för att bolagets räkenskaper är i sin ordning, beskriver respondent A. 

Bankerna bedöms kunna kräva en högre ränta av kunder i och med den ökade risken det 

innebär för banken att inte kunna förlita sig på en revisionsberättelse. Motsvarande bedöms 

kunna drabba revisionslösa bolag med många leverantörer. Strängare betalningskrav och 

mindre krediter kan bli konsekvensen. Förtroendet för att bolagets räkenskaper kritiskt blivit 

granskade gör det också mer attraktivt för investerare. Många av argumenten har tyvärr en 

något påtvingande karaktär vilket påminner om revisionsplikten. Förhoppningsvis påvisar det 

dock en tydligare nytta för bolaget. Samtliga respondenter anser att revision har en teknisk 

kvalitet. Adderat med kundrelationen som medföljer revisionsuppdraget ges både teknisk och 

funktionell kvalitet så som Grönroos (2008) beskriver det. 

 

 

Som figur 4 visar har revisionen många intressenter vilket alltså kan generera fördelar för det 

revisionsköpande bolaget. Respondent D förklarar att styrelseledamöter med revisionen 

slipper en stor osäkerhetsfaktor. Vidare beskrivs revisionen som en temperaturmätare för hur 

den interna kontrollen fungerar och en hjälp att effektivisera rutiner och processer. Dessa 

senare argument är även aktuella innan revisionsplikten avskaffats. Betydelsen av starka 

argument för revision bedöms alltså öka efter revisionspliktens avskaffande. Som respondent 

C uttrycker det så skall alla på kontoret skall agera säljare och därför känna till argumenten 

för revision. Om det är verklighet på Företag C, innebär det att de i hög grad tillämpar 

relationsmarknadsföringskonceptet deltidsmarknadsförare. Tillämpas teorin så är revisorerna 

de viktigaste marknadsförarna i revisionsuppdraget, då de har mest kundkontakt och flest 

sanningens ögonblick som Normann kallar det. Respondent A menar att det endast är genom 

kundrelationen som revisionstjänsten kan differentieras, då revision alltid måste utföras inom 

ramen för vad regler och god revisorssed uttrycker.      

 

Val av revisor 

 

Analysen har så här långt behandlat hur revisionsbolag kan skapa intresse för frivillig 

revision. Vad som styr företagets val av revisor skall härmed redogöras. Skeendet kan 

härledas till inköpsfasen i Grönroos (2008) kundrelationscykel. Kunden har ett intresse av 

revisionstjänsten och ägarna i företaget skall välja revisor. Den empiriska undersökningen 

visade att revisionsbyråerna till stor del förlitar sig på befintliga kunders rekommendationer 

till andra bolag att välja dem som revisionsbyrå. Rekommendationer är troligen av en mer 

vital betydelse för de mindre byråerna B och D, som på grund av sin obefintliga 

marknadsföringsbudget inte kan hävda sig mot andra byråer med traditionell marknadsföring 

och ett välkänt varumärke.  

 

Mun till munmarknadsföring är gratis även om det finns kostnader länkade till själva 

relationerna som skapar mun till munmarknadsföring. De små revisionsbyråerna B och D 

resonerade att små kundföretag attraheras av små revisionsbyråer. Det kan vara en anledning 

till att Företag B ej ämnar expandera företaget och då riskera att ”skrämma” bort små kunder 

som utgör företagets hela kundklientel. Det kan kopplas till Blomqvist et als resonemang 

kring hur kunder ser på tillgänglighet. En viss grupp av kunder kan mycket väl uppleva de 

mindre revisionsbyråerna som mer lättillgängliga, vilket i så fall skulle påverka den upplevda 

kundnärheten. Respondent D uttryckte att ”Produkten du sist sålde är din bästa 

marknadsföring”. Det visar ytterligare att det är kvalitet i tjänsteutförandet hos befintliga 

kunder som är viktigt ur marknadsföringssynpunkt. Nöjda kunder rekommenderar därefter 

revisionsbyrån till andra bolag. Det är vad som skapar flest kunder, i synnerhet för de små 
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revisionsbolagen. Rekommendationer och nätverkande analyseras utförligare i analysens sista 

del.  

 

Kundrelationen 

 

Steg tre i Grönroos kundrelationscykeln är nyttjandefasen. Revisionsbyråns mål skall enligt 

teorin få kunderna att vilja stanna kvar i nyttjandefasen, genom att göra dem nöjda och 

mottagliga för en bestående relation. Respondenterna understryker alla betydelsen av starka 

kundrelationer. Kundrelationerna är vitala och används för att sälja revisionsbyråns hela 

tjänsteutbud. Det beskrivs i empirikapitlet att mycket utav revisionsbyråernas intäkter 

genereras genom försäljning av nya tjänster till befintliga kunder. Håller tjänsteleverantören 

god kvalitet på tjänsterna i enighet med Grönroos (2008) tidigare nämnda 

kvalitetsdimensioner stärks relationen till kunden. Vad som upplevs som god kvalitet vilar 

även till stor del på kundens förväntningar på tjänsten, vilket tydliggörs av Arnerup-Cooper 

och Edvardsson i teorikapitlet. Grönroos (2008) bekräftar teorin och beskriver att 

tjänsteleverantören hellre skall lova mindre och göra kunden positivt överraskad. Risken är 

annars att tjänsteleverantören ger löften om mer än vad som kan hållas, vilket resulterar i att 

kunden upplever kvaliteten på tjänsten som dålig.  

 

Förväntningarna på revisionstjänsten skiljer sig vilket kan skapa förväntningsgap. Skillnaden i 

vad kunden och dennes intressenter förväntar sig av revisionen och vad revisorn faktiskt 

levererar utgör förväntningsgapet. Missförstånd och oklarheter i förväntningsgapet skapar 

negativa intryck hos kunden som då upplever kvaliteten på revisionen som undermålig. För 

att skapa nöjda kunder som är villiga att skapa en långsiktig relation behöver alltså 

revisionsbyrån precisera vad revisionstjänsten innefattar. Ett uppdragsbrev samt att muntligt 

konkretisera revisionsuppdraget förebygger ett förväntningsgap. Om revisorn sedan 

överträffar kundens förväntningar upplevs kvaliteten som hög. Förväntningar är något som 

flera författare beskriver, bland annat Grönroos (2008) och Arnerup-Cooper och Edvardsson. 

De tar upp att företag bör undvika att ge kunderna för höga förväntningar på tjänsten och att 

revisionsbyråer därmed tydligt bör förklara revisionstjänstens innehåll. Respondent C menar 

att branschen som helhet är dålig på att förklara fördelarna med revision och att många 

troligtvis ser tjänsten som diffus. Företag C försöker arbeta för att deras kunder ska få en 

bättre uppfattning om vad tjänsten innehåller, vilket förhoppningsvis leder kunden till rimliga 

förväntningar. 

 

Samtliga respondenter i den empiriska undersökningen framhäver att extra rådgivning runt 

revisionsuppdraget är vad kunderna uppskattar mest. Respondent A förklarar att när revisorn 

lyckats göra kundens verksamhet mer lönsam genereras ett stort mervärde för kunden. 

Respondent B försöker överträffa kundens förväntningar med rådgivning som exempelvis rör 

kundens pensionssparande eller om företagande. Respondent C bekräftar resonemanget och 

menar att det som skapar en stark relation i stor utsträckning är revisorns råd och inte 

revisionen. Det är den nära relationen mellan revisor och kund som kan göra revisionen 

differentierad. Den nära relationen mellan kund och revisor lever dock under förutsättning att 

revisorns oberoende inte äventyras. Enligt teorin om relationsmarknadsföring är en nära 

kundrelation det mest eftersträvansvärda. Enligt lagar och restriktioner för 

revisorsprofessionen skall en revisor alltid hålla sig självständig, opartisk och undvika en nära 

relation till kunden. Det tycks uppstå en konflikt mellan dels relationsmarknadsföring och 

revisorpraxis, dels revisorspraxis och kundnytta. Enligt analysmodellens beskrivning av 

omständigheter som hotar revisorns oberoende hör vänskaps och förtroendehotet. Har en 

revisor starka personliga relationer till kunden skall denne avsäga sig uppdraget. Det skulle 
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innebära att revisionsbyråer hindras att tillämpa relationsmarknadsföring fullt ut. Det innebär 

vidare att revisionsbyråerna förlorar relationen som utgör den största kundnyttan. 

Respondenterna i undersökningen menar dock att de inte hindras i någon hög grad av yrkets 

regelverk. Om så är fallet kan en anledning till det vara att många yrkesetiska bestämmelser är 

godtyckliga och öppna för individuella tolkningar. 

 

Grönroos (2007) resonerar att relationer stärks då tjänsteleverantören säljer ett fullständigt 

tjänsteerbjudande. Utöver revision som kan antas vara kärnprodukt, kan revisionsbyrån med 

fördel sälja kringtjänster för att skapa attraktiva helhetslösningar för kunden. Det är också vad 

respondent D tar upp att utvecklingen går emot ett utökat tjänsteutbud som erbjuder 

helhetslösningar. Grönroos (2007) understryker konkurrenskraften som ett fullständigt 

tjänsteerbjudande medför, vilket de stora företagen A och C har kompetensen att erbjuda. 

Dahlén och Lange belyser kraften av starka kundrelationer och kundens byteskostnader som 

kan kopplas därtill. På sikt kommer kunder i starka relationer uppleva det som svårare att byta 

leverantör. Nära och starka relationer bygger på ömsesidighet och kunden investerar precis 

som leverantören i relationen. Respondent B förklarar att långa relationer är en förutsättning 

för att kunna ge råden som skapar ett mervärde. Om en revisionsbyrå utför flera 

ekonomitjänster på ett och samma kundföretag erhåller byrån troligtvis omfattande kunskap 

om kundföretaget. Är relationen bestående under flera år torde kunden uppleva det som 

besvärligt att byta tjänsteleverantör, då det tar tid för en ny leverantör att lära sig 

kundföretaget.    

 

Kundinformation 

 

CRM handlar om hur företag kan använda kundinformation för att skapa lojala kunder. Kotler 

förklarar att CRM har en mycket väsentlig del i skapande och upprätthållandet av lönsamma 

kundrelationer. Respondenterna i den empiriska undersökningen använder alla 

kundinformation för att tillfredställa kundens specifika behov och uppnå kundnöjdhet. För att 

företaget skall arbeta relationsinriktat på ett optimalt sätt anser Grönroos (2008) att 

kundinformationen skall lagras i en databas. På så vis görs informationen tillgänglig för alla 

anställda som kan ha användning för den. Det kan exempelvis hjälpa revisionsbyrån att 

skräddarsy erbjudanden till kunden. Företag C arbetar medvetet med att föra dokumentation 

över sina kunder bland annat för att optimera revisionen. Kundinformationen hjälper revisorn 

att planera revisionen och kan effektivisera så att det blir billigare för klienten. 

Dokumentationen främjar dessutom utvecklingen av kundrelationer vid ett revisorskifte. 

Respondent C beskriver att de med hjälp av informationen kan fortsätta utveckla 

kundrelationen även då en ny revisor tagit över uppdraget. 

 

Det finns en skyldighet enligt lag för revisorer att dokumentera revisionsuppdraget. 

Dokumentationen kan anses vara omfattande och kan användas som underlag både för 

granskning i disciplinära ärenden samt vid planering av framtida revisionsuppdrag. 

Informationen kan antagligen också användas på något utav de nyss nämnda 

relationsbyggande sätten. Skyldigheten att dokumentera uppdrag innebär att samtliga 

revisorer lagrar kundinformation. Informationen kan således tjäna minst två syften, ett i CRM 

sammanhang och ett vid granskning av revisorns oberoende. Vilket det främsta syftet för 

dokumentationen var för revisionsbyråerna i den empiriska studien är svårt att uttala sig om. 

Men det framstår som att reglerna som styr revisorernas arbete inte enbart förhindrar en så 

nära relation som möjligt med hänsyn till oberoendet. Reglementet verkar även styra 

revisorerna till ett relationsbyggande arbetssätt på grund av lagringen av kunddata.   
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I internmarknadsföring beskrivs det att personalen bör motiveras att arbeta på ett 

kundorienterat sätt. All kundinformation går att använda i något sammanhang för att gagna 

relationen. Att äga information om kunderna och se relationen som en tvåvägsrelation är en 

vital del av relationsmarknadsföringen och något som används av respondenternas företag. 

För att databasen skall fylla sin funktion förutsätter det att anställda dokumenterar 

kundinformation och gör den tillgänglig i exempelvis databaser. Kunddatabaser är således 

något ur relations och tjänstemarknadsföringen som byråerna inte använder sig av riktigt så 

som det beskrivs i teorin. Samtidigt tyder sättet revisionsbyråerna introducerar efterträdande 

revisorer till kunden, på att de är måna om att behålla kundrelationen i enlighet med 

relationsmarknadsföring. Introduceringen kan tolkas bidra till att kunden bildar en personlig 

relation med en tänkt efterföljare. Det skulle i sig kunna leda till att kunden får ett förtroende 

för en revisor redan innan uppdraget påbörjats. Att på så vis harmonisera övergången redan 

innan samarbetet med den nya revisorn kan vara ett bra sätt att bygga långsiktiga relationer 

trots mandattidsregeln.  

 

Att regeringens utredning föreslår en frivillig mandattid för revisorn på ett år kan försvåra 

situationen för revisionsbyråerna. Då både revisionsplikten försvinner och mandattidens längd 

är frivillig kan det locka klienterna till ett illojalt beteende. Enligt respondent D kan kunderna 

i framtiden se det som onödigt att köpa revision varje år och därför endast göra det var tredje 

år. Resonemanget leder återigen till att revisorerna i allt högre grad måste argumentera aktivt 

för att bolag skall fortsätta köpa revision i framtiden. Väljer kunden att köpa revision 

sporadiskt torde även den nära relationen påfrestas så tillsvida inte kunden köper några andra 

ekonomitjänster kontinuerligt.  

 

Som framgick i den empiriska undersökningen är rådgivning och relationen det som 

engagerar kunderna och inte revisionstjänsten. Då revisorn hindras enligt lag att ge 

omfattande rådgivning inom revisionsverksamheten kan kunderna erhålla mer utförliga råd 

om de avstår revision. Om då kunderna känner att värdet härstammar från rådgivningen och 

inte revisionen kan det bli svårt att motivera kunden att köpa revision. Kunden kan istället 

köpa fristående rådgivning som i princip är oreglerad.  

 

Nätverk och rekommendationer 

 

När kunden gått igenom konsumtionsprocessen i Grönroos (2008) kundrelationscykel 

utvärderas tjänsten. Har tjänstekvaliteten upplevts som hög, blir kunden nöjd och fortsätter att 

köpa revision av företaget. En nöjd kund beskrivs av respondent D som den bästa 

marknadsföringen för revisionsbyrån, vilket leder den här analysen till en redogörelse för 

betydelsen av befintliga kunders rekommendationer som marknadsföringskanal. 

Revisionsbyråerna arbetar utefter mun till munmarknadsföringskonceptet som det beskrivs i 

kapitel fyra. Revisionsbyråerna använder sina nätverk och låter nöjda kunder agera 

förespråkare för byrån. Revisionsbyråerna arbetar medvetet med att skapa goda relationer till 

sina kunder, som i sin tur skall rekommendera byrån till deras nätverk av företag. Företeelsen 

kan också vara omedveten för somliga då revisorn helt sonika gör ett bra jobb hos kunden.  

 

Samarbete är en annan faktor ur relationsperspektivet som kan skapa intresse för tjänsten eller 

företaget. Gummesson (2001) beskriver att samarbete är en fundamental del av relationen 

mellan både kunder, leverantörer och andra intressenter. Samarbete leder till att företagen 

knyter åt sig nya kunder. I den empiriska undersökningen framgick att respondent C genom 

nätverkande med banker försöker skapa en opinion för värdet av revision. Genom nätverk 

beskriver de två respondenterna på de mindre företagen B och D att de skapat samarbeten 
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med andra revisionsbyråer. Samarbete som bland annat möjliggjort att de kan överlåta en 

kund då de inte längre kan utföra revision hos en specifik kund. Det kan röra sig om fall där 

kunden eller revisionsbyrån känner att det inte är lämpligt att ha en fortsatt relation. 

Samarbetet genererar också kunder till Företag D. Respondent D förklarar att när ett företag 

vill röra sig utomlands, hänvisar de kunden till en av de stora revisionsbyråerna med en 

internationell organisation. På de små byråerna är det framförallt aktuellt att överlåta kunder i 

fall då revisionsbyrån endast har en eller ett fåtal kvalificerade revisorer eller brist på 

spetskompetens. Respondent D ser det som en fördel att kunna erbjuda ett nätverk av 

kontakter till kunden utefter vad som passar denne bäst. Respondent D är glad för att inte 

känna sig tvungen att rekommendera intern kompetens som för kunden inte är optimal. 

Möjligheten att växla kunder med en annan revisionsbyrå inom samma nätverk gör att 

företaget på ett vis kan behålla kundkretsen externt för en period. Arnerup-Cooper och 

Edvardsson menar att företagen tjänar på att samarbeta inte bara med kunder utan också med 

leverantörer och opinionsbildare. Då respondent C beskriver att de samarbetar med allt från 

banker till kunder stämmer det in på synsättet i teorin. 

 

Rykte och trovärdighet spelar stor roll för försäljningen av revision. Om inte kunderna och 

andra intressenter känner trovärdighet för företaget blir det svårt att sälja tjänster. Ryktet 

spelar således stor roll både innan och efter avskaffandet av revisionsplikten och påverkar 

försäljningen av revision i stor utsträckning. Trovärdigheten är en central aspekt i 

relationsperspektivet. Ryktet beskriver Grönroos (2008) som ett hjälpmedel för att skapa 

upplevd kvalitet och är därmed också viktigt att ta del av i relations- och tjänsteperspektivet. 

Respondenten på Företag C beskriver exempelvis att det lättaste sättet att få en ny kund är att 

ha en nöjd kund och Grönroos (2008) bekräftar genom att beskriva att en objektiv källa i form 

av nöjda kunder är bra för att skapa ett gott rykte. Samtliga respondenter i den empiriska 

studien nämner att kundrelationen är vital och att nöjda kunder är det som gör att de behåller 

befintliga kunder och även genererar nya via rekommendationer. 

6 Slutsatser 

Använder revisionsbolag relationer och relationsbyggande åtgärder för att sälja tjänsten 

revision? Vi kan efter studien konstatera att revisionsbyråer använder relationer och 

relationsbyggande åtgärder för att marknadsföra revision och revisionsbyrån. I vår fallstudie 

träffar vi på några beteenden och arbetssätt som tyder på ett väl framskridet relationstänkande. 

Ett flertal koncept inom relationsmarknadsföring, såsom mun till munmarknadsföring och 

byggande av kundrelationer tillämpas av den empiriska studiens deltagare. Respondenternas 

svar om hur försäljning av tjänsterna skapas via nöjda kunder, tyder vidare på ett väl 

framskridet relationstänkande.   

 

Respondenterna är medvetna om att kunden inte upplever kärnprodukten som det mest 

attraktiva. Vi drar slutsatsen att det i många fall inte är revisionen som skapar förtroende och 

starka relationer, snarare är det aktiviteter som informell rådgivning och kundnärhet. Att 

respondenterna vet om detta influerar deras interaktion med kunden till ett mer kundorienterat 

arbetssätt. Därmed inte sagt att revisionsbyråerna är införstådda i att deras normala arbetssätt 

innefattar relationsmarknadsföring.  

 

Revisionspliktens avskaffande har påverkan på revisionsbolagens syn på försäljning av 

revision. Respondenterna är alla överens om att revisionens fördelar behöver konkretiseras 

och lyftas fram då revisionsplikten snart kan avskaffas. Förhoppningen är att revisorn skall 

marknadsföra den formella revisionstjänsten så att den genererar ett högre upplevt kundvärde 

än när tjänsten var lagstadgad.  
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Studien uppmärksammar att revisionen ser ut att få en mindre roll efter revisionspliktens 

avskaffande. Som vi ser det genomför revisionsbyråerna en form av branschglidning. 

Konsultationer och ekonomiservice är tjänster som tenderar att få större fokus på flera av 

byråerna. Det leder oss till uppfattningen att revisionsbyråerna går ifrån revisionen som 

kärnverksamhet. Revisionen verkar inte heller som tidigare nämnts, vara ett viktigt element i 

kundrelationen. Studien pekar snarare på att det är råd i andra frågor, som kunden upplever 

som relations- och värdeskapande. Det ger slutsatsen att det primärt inte är revisionen som 

bygger starka kundrelationer. Dock skapar revisionsverksamhet som sådan, en viss närhet till 

kunden då den förutsätter dialog och ett ömsesidigt utbyte med kunden. Om revisionsbyråerna 

kan erbjuda helhetslösningar för kunderna skulle det bidra till starka relationer. Det skulle 

också innebära stora byteskostnader för kunder som väljer att avbryta relationen. 

    

Det leder slutsatserna in på hindren som studien pekar på hejdar revisorer att fullt ut kunna 

tillämpa relationsmarknadsföring. Kundrelationerna bygger på revisorns närhet till kund och 

de konsultationer som det nära samarbetet frambringar. Problematiken är att revisorn enligt 

lag och god revisorssed inte får ha en allt för nära relation med kund. 

Relationsmarknadsföring å andra sidan baseras på att ett företag skall arbeta för att nå en så 

nära relation som möjligt. Det innebär som vi ser det en krock där revisorn hämmas i sitt 

arbete med att skapa optimala kundrelationer. 

 

Vi skönjer att de två mindre revisionsbyråerna har en syn på försäljning av revision som 

nästan uteslutande går ut på att bevara befintliga kunder. Det kan ha ett samband med att 

uppdragsingången är god och att respondent B och D inte lever med ambitionen att expandera 

företaget. De två större revisionsbolagen A och C har en annan ägarstruktur som sannolikt 

sätter en högre press på att revisionsbyrån skall öka sitt värde. Vi ser däri en skillnad mellan 

stora och små revisionsbyråer, i vilken utsträckning revisionsbyråerna arbetar för att generera 

mer försäljning. I de större företagen A och C tycker vi även kunna urskilja en mer långt 

gången efterfrågeanpassning gällande tjänsteutbudet. De större revisionsbyråerna har 

kapacitet till att erbjuda helhetslösningar.      

 

Sammanfattningsvis anser vi att revisionsbyråerna i studien arbetar förtjänstfullt med att 

marknadsföra företaget genom relationsbyggande åtgärder, trots de hinder som påpekats.  

Samtidigt får vi uppfattningen att revisionsbyråerna inte ser det som kopplat till begreppet 

marknadsföring. Det rör sig snarare om en naturlig process knutet till sunt förnuft och i vissa 

fall revisorspraxis. Då relationsmarknadsföring kan ses som en modern form av 

marknadsföring och som vi ser det väl tillämpbar för revisionstjänsten, kan det bli tal om att 

omvärdera synen på revisionsbyråernas arbete med marknadsföring. Framförallt kan det vara 

till hjälp för revisionsbyråerna att få bekräftat att de arbetar med en form av marknadsföring. 

Det skulle kunna leda till att revisorerna får en ändrad syn på marknadsföring, vilket i sin tur 

kan hjälpa arbetet med att utveckla arbetssättet vidare. 
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7 Förslag på vidare forskning 

Studien har genomförts med revisionsbyråerna som utgångspunkt. Intressant för vidare 

forskning vore att se kundernas uppfattning om revisionsbyråernas arbete med relationer och 

relationsbyggande åtgärder. Det skulle innebära ett perspektiv som vi inte belyst i den här 

uppsatsen, en vinkel som vore mycket intressant att ta del av.   

 

De hinder som studien tar upp skulle även det vara ett intressant ämne att forska vidare kring. 

Vilka hinder finns det för relationsmarknadsföring av revision och hur påverkar det arbetet 

med relationer. 
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 Hur ser företagets konkurrenssituation ut? 

 Hur skaffar de sig kunder?  
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 Hur planerar de att sälja revision, några förändringar? 

 Vad anses vara de största fördelarna med revision för företagare? 

 Hur skulle företaget kunna bli mer konkurrenskraftigt, ponerat att revisionsplikten 

avskaffas? 

 Är sänkta arvoden ett alternativ? 

 Hur ser respondenten på företagets möjligheter och hot på en marknad utan revisionsplikt? 

 Hur tror respondenten att företaget bäst kan attrahera nya kunder? 

 Görs det något för att skapa mer försäljning hos befintliga kunder? 

 Hur kan företaget bäst behålla gamla kunder? 
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 Finns det något nytt sätt som de skulle vilja främja byråns tjänster på, exempelvis inom 

marknadsföring? 

 Har de planerats metoder redan i dagsläget för att bemöta revisionspliktens avskaffande? 

 Tror respondenten att revisionsbyråer i allmänhet har funderat på hur deras 

marknadsföring skall påverkas av avskaffandet? 

 Tror de att marknadsföringen behöver förändras om revisionsplikten försvinner? 

Angående dess form, fokus och intensitet. 

 Hur anses företaget stå i jämförelse med andra revisionsbolag, vad det gäller att rusta sig 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
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Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
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