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Sammanfattning 

Titel: Revisionens värde för kunden - Hur revisionsbyråer arbetar för att skapa värde  

Kurs: Företagsekonomi III, Ekonomistyrning, Examensarbete (kandidatuppsats) 

Handledare: Thomas Karlsson     

Fakultet: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

Inledning: Revisionsbyråernas kunder har yttrat åsikter om att byråerna måste bli mer 

serviceorienterade och ta mer initiativ mot deras kunders behov. Kunderna är oroliga att 

byråerna inte kommer ha möjligheten att möta framtida förväntningar, det kommer 

ställa krav på att byråerna känner sina kunder. Om revisionsbyråer vet hur de skapar 

värde för sina kunder, kan de dra nytta av det vid prissättningen av tjänsten och därmed 

nå en högre fördel mot konkurrerande företag.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i tidigare teori och studier om 

att kundvärde uppstår i konsultverksamheter, undersöka hur revisionsbyråer arbetar för 

att skapa värde till sina kunder i samband med revisionsuppdraget. Frågeställningen 

kommer därav besvaras med utgångspunkt i revisionsbyråernas preferenser och inte 

kundens. Avsikten är att ge en insikt för revisionsföretag i hur de kan generera värde. 

 

Metod: En kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer, som hålls med 

auktoriserade eller godkända revisorer i både små och stora revisionsbolag. Studien 

nyttjar en abduktiv ansats genom empirin, tolkningskapitlet och slutsatsen. Syftet är att 

styrka och utvärdera det empiriska materialet med teorier från välkända forskare. 

 

Slutsats: Revisionsbyråerna skulle kunna involvera kunden i högre omfattning under 

hela revisionsprocessen för att skapa nöjdare kunder och mer värde. Slutsatsen besvaras 

ur ett internt- och ett externt perspektiv. Rekommendationer har utfärdats där vi påvisar 

att en bättre differentieringsstrategi kan utvecklas för att uppnå konkurrensfördelar. 

 

Nyckelord 

Lagstadgad revision, Revisionsbyråer, Revisionsuppdrag, Kvalitetssäkring, Kundvärde, 

Värde, Differentiering, Involvering, Relationer, Styrmedel. 
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1. Inledning 

För många företag är revision lagstadgad vilket kan medföra relativt stora utgifter för 

företagen varje år. Att belysa kundperspektivet och vad kunden får ut för värde av 

produkten eller tjänsten blir allt viktigare på dagens marknad. På grund av ett mer 

digitalt arbetssätt och färre mänskliga interaktioner blir personliga möten mer 

betydelsefulla i affärsrelationer, mellan köpare och säljare. När det gäller 

tjänstesektorn och mer specifikt konsultbranschen är humankapitalet i huvudsak det 

mest betydelsefulla kapitalet. Det är därför viktigt för revisionsbyråer att ha kompetenta 

medarbetare som skapar betydelsefulla kundrelationer när revisionen utförs. 

 

1.1 Bakgrund 

Vd:n för Mazars Sverige menar i en debattartikel att revision är en långsiktig 

investering med hänsyn till att företag som investerar i en revisor kvalitetssäkrar sin 

ekonomiska ställning för organisationens alla intressenter. Hon menar att revisionen i 

sig inte är särskilt komplicerad, men att följa de lagar vilka redogörs för i 

aktiebolagslagen är revisorer specialister på. Mindre företagen är i behov av stöd vid 

redovisningen då bristfälliga årsredovisningar kan leda till långa handläggningstider och 

förseningsavgifter hos både Skatteverket och Bolagsverket. (Sandén Ljungberg, 2014) 

 

Att uppnå en kvalitetssäkring av redovisningen är att bedöma som kundvärde, då det 

kan definieras som den totala fördelen kunden upplever med tjänsten i relation till den 

uppoffring kunden får göra enligt Grönroos (1998). Kotler, Armstrong & Parment 

(2013) anser likvärdigt att kundvärde är kundens uppfattning om skillnaden mellan vad 

ett erbjudande ger eller kostar jämfört med vad konkurrenter kan erbjuda. 

Kundtillfredsställelsen blir således hur väl produkten matchar med kundens 

förväntningar. I tjänsteföretag är tjänsten den erbjudna produkten och tjänster har fyra 

karaktärsdrag: immateriella, heterogena, de kan inte separeras från utföraren samt att de 

inte kan lagras.  

 

I tidningen Balans skriver författaren att ökat kundvärde kan uppstå i samband med 

redovisnings- och revisionstjänster om kunden har en högre förståelse för ekonomi, 

kunder behöver förstå resultat- och balansräkning för att konsulter ska kunna ge ett 

högre värde vid förmedling av rapporter och diskussioner. Det framhävs att tjänsterna 
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behöver presenteras pedagogiskt och att kunderna utbildas inom området, för att göra 

dem till bättre ekonomer och öka ansvarstagandet för rutiner. Interaktionen mellan kund 

och konsult blir därför betydande när tjänsten utövas i samverkan mellan parterna. 

Möjligheterna att kunna generera kundvärde under ett revisionsuppdrag kan således 

vara beroende av kundens kompetens inom området. (Halling, 2014)  

 

Enligt ett pressmeddelande från Svenskt kvalitetsindex (2017) är kundernas 

förväntningar på revisionsbyråerna höga, trots detta lyckas byråerna möta 

förväntningarna och kunderna blir genom åren allt nöjdare. Däremot yttrar sig kunderna 

om att de gärna ser att byråerna visar mer servicevilja och initiativtagande, det blir 

således tydligt att byråerna behöver utöka sin förståelse om kunderna. Även om 

kunderna är relativt nöjda är lojaliteten från dem förhållandevis låg, detta då fler företag 

börjar se över deras alternativ angående val av revisor. Kunderna är oroliga att byråerna 

inte kan möta framtida förväntningar, det ställer betydligt högre krav på att 

organisationerna måste känna sina kunder. 

 

Nationalencyklopedin (u.å.) menar att den externa revisionen som vi ämnar belysa i 

denna uppsats, är den granskning vilken görs efter en tidsperiod med syftet att 

underrätta om företagets tillförlitlighet i dess redovisning och att den ekonomiska 

ställningen är rättvisande. Tillförlitligheten rapporteras i samband med företagets 

årsredovisning i form av en revisionsberättelse där revisorn antingen godkänner 

redovisningen eller inte. Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 1 § måste alla 

företag med ett medelantal anställda på mer än tre, en balansomslutning som överstiger 

en och en halv miljon eller en nettoomsättning vilken överstiger tre miljoner, inneha en 

revisor om minst två av dessa tre villkor är uppfyllda, de senaste två åren. Revisionen 

blir således en påtvingad kostnad, då företagen enligt lag är tvungna att utföra den. 

 

1.1.1 Tidigare studier 

I en tidigare kandidatuppsats besvarar Kier och Lavesson frågan om revisionskunder 

upplever ett värde av revisionen och vad som utgör detta eventuella värde. De utfärdade 

en enkätundersökning till företag i Skåne för att besvara studiens frågeställning. 

Författarna skriver att 86 % av respondenterna anser att reviderad finansiell information 

är mer tillförlitlig än icke reviderad och majoriteten anser att reviderad information 
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skapar ett mer betydelsefullt beslutsunderlag. De drar en korrelation att kunder som har 

en positiv relation med sin revisor betraktar att den finansiella informationen bidrar till 

ett bättre beslutsunderlag. Studiens slutsats är att merparten av företagen anser att 

revisionen har ett värde, då värdeskapandet överstiger kostnaden. Värdet enligt studien 

består av kvalitetssäkrad information, relationen till revisorn, samt kvalitéten på utfört 

arbete av det valda revisionsbolaget. (Kier & Lavesson, 2009) Studiens inriktning och 

slutsatser har bidragit till en insikt om att revision kan skapa värde enligt 

revisionskundernas preferenser. Därav känns det relevant att också undersöka hur 

revisionsbyråerna arbetar för att kunna generera det påstådda kundvärdet enligt tidigare 

forskning. Då det inte är möjligt att studera vad kunder till revisionsbyråer anser om 

värdeskapande arbete, på grund av revisorns tystnadsplikt om sina kunder, kommer vår 

studie därför ta utgångspunkt i revisorns preferenser. 

 

1.2 Problemformulering 

Tjänsteföretag kan skilja sig åt beroende på hur mycket kompetens och kapital som 

krävs i den dagliga verksamheten. Det finns enligt Annell och Bruszt (1986) en typ 

vilken benämns som professionella tjänsteföretag, där konsultföretag ingår. Utmärkande 

för denna typ av tjänsteföretag är att kompetenskravet är högt och kapitalintensiteten är 

låg, jämfört med andra former av tjänsteföretag. Vi kan därför bedöma att 

revisionsbyråer kan räknas som denna typ av företag, då de är starkt beroende av sitt 

humankapital. Faktorer som kompetensutveckling och motivation för personalen blir 

betydande i revisionsföretag. I enlighet med vårt syfte har därmed personalen en 

betydande roll i professionella tjänsteföretag för att generera värde till dess kunder i 

samband med revisionsuppdraget. 

 

I en artikel från Almega berättar författaren Hatt (2017) att efterfrågan på 

tjänstemarknaden är stark och att tjänster blir en allt större andel av den svenska 

exporten. Samtidigt möter tjänsteföretag en ökad global konkurrens och flertalet företag 

har svårt att matcha efterfrågan på grund av kompetensbrist. Den risk som framhävs är 

att företag kan gå miste om viktiga affärsrelationer om inte efterfrågan kan mötas. 

Betydande enligt författaren blir att säkra kompetensförsörjningen och ge tjänsteföretag 

villkor som ökar den internationella konkurrenskraften. Därför kan vi se det relevant hur 
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revisionsbyråer väljer att attrahera kompetent arbetskraft men även att urskilja sig på 

marknaden mot konkurrenter för att skapa värde i samband med revisionstjänsten. 

 

Rosén skriver att revisionsbranschen har fastnat i en oföränderlig prissättning med 

minskad vinstmarginal. Istället för att prissätta tjänster utifrån kundens preferenser om 

vad revisionen bidrar till, debiterar byråerna oftast per arbetad timme. Företag som är 

mer framgångsrika i sin prissättning förstår vilket värde kunden uppskattar, vet vad som 

skapar värde och involverar värdeskapandet i prissättningen av tjänsten. Genom att veta 

kundens betalningsvilja och prissätta efter det kan både högre lönsamhet och 

kundnöjdhet uppnås menar författaren. (Rosén, 2010) Det styrks av Parment (2015) som 

menar att en förändring har skett från att prissätta efter tillverkningskostnad till 

värdebaserad prissättning, som innebär att pris baseras på kundens betalningsvilja. Om 

revisionsbyråer vet hur de skapar värde för sina kunder, kan byråerna dra nytta vid 

prissättningen av tjänsten och därmed nå en högre fördel mot konkurrerande företag. 

 

1.3 Forskningsfråga  

Problemformuleringen i stycket ovan resulterar i följande forskningsfråga: 

• Hur skapar revisionsbyråer värde för kunden i samband med ett 

revisionsuppdrag?   

 

Huvudfrågan besvaras med hjälp av följande underfrågor: 

• Hur arbetar revisionsbyrån med sina anställda för att generera värde till kunden? 

• Hur arbetar byrån för att särskilja sig mot konkurrenter och ge ett högre värde 

till kunden? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i tidigare teori och studier om att 

kundvärde uppstår i konsultverksamheter, undersöka hur revisionsbyråer arbetar för att 

skapa värde till sina kunder i samband med revisionsuppdraget. Frågeställningen 

kommer därav besvaras med utgångspunkt i revisionsbyråernas preferenser och inte 

kundens. Avsikten är att ge en insikt för revisionsföretag i hur de kan generera värde. 
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1.5 Definitioner  

• Värde - Enligt Kotler et al. (2013) är värde kundens uppfattning om skillnaden 

mellan vad en tjänst genererar och kostar, jämfört med vad konkurrerande 

företag erbjuder. Hur nöjd kunden blir av tjänsten är således beroende av hur väl 

den matchar kundens förväntningar. Denna definition tar utgångspunkt på 

kundens preferenser om att det tjänsten bidrar till ska överstiga kostnaden. Det 

ska sättas i relation till vad konkurrerande företag kan erbjuda för att utföra 

likvärdiga tjänster. Definitionen av kundvärde kan därför variera beroende på 

vilken kund som tillfrågas och involverar flera olika parametrar. 

 

• Lagstadgad revision för aktiebolag - Omfattar den revision som aktiebolag är 

tvungna att utföra enligt Aktiebolagslagen. 

 

• Revisionsuppdrag/tjänst - Här syftar vi på den definition av revision som finns i 

Aktiebolagslagen - “Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.” (ABL 

2005:551 kap 9 § 3) 

 

• Kalmar och dess omnejd som populationsområde - Vi definierar omnejd som 

Kalmar kommun och en radie om högst 10 mil. 

 

• Big four - de fyra största internationella revisionsbyråerna, bestående av 

Deloitte, PWC, EY (Ernst & Young) och KPMG. 
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1.6 Disposition 

 
 

Figur 1 - Disposition 
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2. Forskningsmetod 

Presenterad metod används för att beskriva hur vi ämnar samla in information under 

studiens genomförande, för att besvara vår forskningsfråga. I kapitlet presenteras och 

motiveras bland annat vald forskningsansats, undersökningsdesign och val av 

instrument för att samla in forskningsmaterialet. Vi kommer ta ställning för studiens 

tillförlitlighet och giltighet, men även bedöma vårt utförande. 

 

2.1 Våra förkunskaper och intresse för ämnet 

Författarna till denna uppsats studerar tredje året inom företagsekonomi vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar med inriktning på redovisning och ekonomistyrning. Vi 

båda har ett intresse och vissa förkunskaper om revision. Den ena av oss deltidsarbetar 

som revisorsassistent på en revisionsbyrå i Kalmar. Aktuell frågeställning och teoretisk 

referensram har påverkats av vilka tidigare kurser som studerats, då ämnen som 

marknadsföring och ekonomistyrning är aktuella i arbetet. Intresset för att undersöka 

hur revisionsbyråer arbetar med medarbetare och kunder i samband med 

revisionsuppdraget uppstod från intresset för revision, ekonomistyrning och tidigare 

studier om kundvärde i tjänsteuppdrag. Vi har under studiens utförande skrivit samtliga 

delar av arbetet tillsammans och tar solidariskt ansvar för den information som redogörs 

för i uppsatsen.  

 

2.2 Hermeneutik som vetenskapligt synsätt 

Då Gustavsson (1998) menar att information bör tolkas och förändras från verkligheten 

till teori, är hermeneutikens syfte att upptäcka och förklara visionen med det empiriska 

arbetet. Wallén (1996) menar att tolkningen inom hermeneutik kan innebära allt ifrån 

avkodning eller fastställande av betydelser, till att förstå meningen trots 

missuppfattningar. Exempelvis är rättspraxis en form av hermeneutik där tolkningen av 

lagtexten sätts i centrum. Således påpekar Gustavsson att det hermeneutiska synsättet 

genererar subjektiva tolkningar av informationen men forskarens förståelse eller 

förutfattade meningar behöver inte vara en nackdel utan ett sätt för denne att ledas till 

väsentliga forskningsområden (Gustavsson, 1998). Eftersom denna studie ämnar 

tillämpa kvalitativa intervjuer blir tolkningen ett fundament för att kunna jämföra 

empiriska data. 
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2.3 Abduktiv ansats med syfte att utfärda rekommendationer 

Det finns två grundläggande ansatser inom forskningsprocessen vilket är induktion och 

deduktion. En induktiv ansats leder till slutsatser genom observationer och erfarenheter. 

Slutsatserna kan därför variera utifrån vad som observerats och blir inte definitiva. Den 

deduktiva ansatsen utgår istället från en bestämd teori och från den fastställer forskaren 

hypoteser. I arbetsprocessen ska det empiriska materialet ge stöd för teorin, är inte detta 

möjligt behöver teorin förkastas och nya hypoteser formuleras (Fejes & Thornberg, 

2015).  

 

Vald forskningsansats är abduktion, vilken är en kombination av induktion och 

deduktion. Abduktiv ansats har utgångspunkt att söka efter ett samband mellan teorin 

inom området och den data som samlas in från intervjuerna, forskaren rör sig mellan 

teorin och empirin. (Bryman & Bell, 2017) Av det resultat empirin genererat ämnar 

studien finna ett teoretiskt mönster över hur revisionsbyråer skapar värde för sina 

kunder. Motivering till vald ansats är att empirin kommer baseras på respondenterna 

preferenser vilket leder till preliminära slutsatser, det behöver finnas möjligheter till 

revidering om ny data påvisas. Under utvecklandet av intervjumaterialet grundades 

frågorna på den teoretiska referensramen, eftersom vårt syfte är att undersöka hur 

revisionsbyråer arbetar för att skapa värde till sina kunder i samband med 

revisionsuppdraget bedöms abduktion en vara en lämplig ansats för att inneha 

möjligheten att röra sig mellan teori och empiri. 

 

2.4 Kvalitativ metod och insamling genom semistrukturerade intervjuer 

Bryman och Bell (2017) menar att studiens undersökningsdesign är det fundament för 

hur den empiriska datainsamlingen kommer att äga rum och hur den ska hanteras. 

Insamlingen av data i vald forskning kommer att ske med hjälp av kvalitativ metod, som 

betyder att vår studie kommer utföras genom insamling av data genom sju separata 

intervjuer. Viljan är att generera en förståelse av respondenternas ståndpunkt till 

frågorna och därför används en semistrukturerad intervjuform, vilken är en kombination 

av en strukturerad och ostrukturerad intervju. Vi bedömer att intervjuformen passar 

studien då vald teori har skapat en grundformalia för intervjufrågor, men samtidigt 



 

 
 

 

9 

önskas att respondenten kan tala öppet och komma med egna reflektioner. Vald 

datainsamlingsmetod anses vara reliabel att använda sig av för att besvara den öppna 

huvudfrågan. 

 

Kvalitativt material handlar om att urskilja särskilda egenskaper och kvaliteter av valt 

forskningsområde. Det kan vara svårt att dra generella slutsatser vid en mindre mängd 

kvalitativ data, istället sker uttalanden om vad som gäller för valt område. I motsats 

beskrivs kvantitativt material ofta i statistiska mått och kräver en stor mängd 

kvantifierbar data, för att kunna dra generella slutsatser (Rienecker, Jørgensen & 

Hedelund, 2014). Vår forskningsstudie är begränsad till en mindre marknad, 

revisionsbyråer i Kalmar och dess omnejd, där vi ämnar särskilja företagens egenskaper. 

Det är därav rimligt att nyttja en kvalitativ metod för att besvara frågeställningen för vår 

studie. 

    

En semistrukturerad intervju påminner om en fokuserad intervju där intervjuaren 

eftersträvar att handleda intervjun och få respondenten att tala om de ämnen som 

efterfrågas. Respondenten har möjlighet att besvara frågan hur den vill. Däremot är det 

intervjuarens uppgift att se till att samtliga ämnen som skall diskuteras tas upp. På grund 

av detta kan processen ses som en dialog mellan intervjuaren och respondenten. 

Frågorna behöver inte vara kompletta då möjligheten finns att under intervjuns gång 

ställa följdfrågor. (Darmer & Freytag, 1995) Eftersom semistrukturerad intervju valts 

kommer frågorna vara specifika för att kunna generera den vägledning som eftersöks, 

men öppna för spekulation. För att ge utrymme för komplettering i slutskedet av 

intervjun ställs frågan om respondenten har något viktigt att tillägga eller om det är 

något han eller hon vill belysa, det skapar möjligheten att informera om fenomen som 

kan vara betydande för studien. Det kan förhoppningsvis leda till mer information om 

en fråga som berör vår frågeställning, som inte uppmärksammats tidigare. 

      

Att intervjun är organiserad syftar till att förbereda frågor att ställa till respondenten 

utifrån vårt valda ämne och teori, tanken är att få ut så mycket som möjligt av 

processen. För att minimera fel och effektivisera processen är en åtgärd att belysa 

frågeställningen och syftet på̊ förhand, då det kan leda till bättre och mer konkret 

information. (Bryman & Bell 2017) Innan intervjun finns en förhoppning att 
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respondenten kommer att ge ett godkännande till inspelning av samtalet. Vi ämnar 

transkribera och tolka respondenternas svar från intervjuerna, då syftet är att uppnå en 

helhetsförståelse. Dessa sammanställningar kommer att utföras och redogöras för senare 

i empirikapitlet. För att minimera bristfällig tolkning ämnar vi när det är 

tillämpningsbart låta båda författarna närvara eftersom vi inte vill förlora viktigt 

material till uppsatsen, men även för att inte behöva be om en ny intervju. Om 

inspelning är möjligt kan båda delta aktivt i intervjun och tillsammans föra den framåt. 

Vi har begärt att få cirka 35–45 minuter av respondentens tid till förfogande för de 

frågor som önskas besvaras.  

 

2.5 Studiens population och vårt val av respondenter   

Populationen är den totala andelen av kandidater som kan intervjuas, varpå urvalet är 

den delen kandidater vilka kommer att intervjuas. Även mindre urval kan generera en 

verklig bild av populationen så länge urvalet är representativt (Eriksson & 

Wiedersheim-paul, 2014). Fejes & Thornberg (2015) menar att det säkraste sättet för att 

få ett representativt urval är genom att göra ett sannolikhetsurval, vilket innebär att 

urvalet med hög sannolikhet representerar hela populationen. Det genomförs genom ett 

obundet slumpmässigt urval vilket innebär att alla kandidater har lika stor chans att ta 

del i studien. Undersökningens population är auktoriserade/godkända revisorer på 

revisionsbyråer i Kalmar med omnejd. Eftersom utförandet av studien kommer att ske 

kring Kalmar är urvalet inte slumpmässigt utan ett bekvämlighetsurval, däremot är 

kandidaterna slumpmässigt utvalda. För att uppnå en bredare bild av den lokala 

revisionsmarknaden i Kalmar och dess omnejd ämnar vi samtala med såväl stora som 

små revisionsbyråer. 

 

Creswell (2013) diskuterar väsentligheten av kompetenta kandidater att intervjua utifrån 

studiens syfte. En metod han nämner är att urvalet bör vara baserat på fastställda 

kriterier av forskaren för att få de kandidater vilka kan generera tillförlitlig information. 

Våra kriterier för att säkerställa kompetenta kandidater är att intervjua auktoriserade 

eller godkända revisorer. För att få tillförlitlig information kommer kontrollfrågor att 

ställas för att säkerställa att den information vilken erhålls kommer från en representativ 

kandidat. Det är av stort intresse att kandidaten besitter kunskap inom 

forskningsområdet för att erhålla den information som efterfrågas.  
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2.5.1 Kontakt med revisionsbyråer och genomförda intervjuer 

Inledande kontakt togs med studiens respondenter med hjälp av telefon för att 

presentera studiens undersökningsfråga, syfte och boka ett möte, den fortsatta kontakten 

skedde därefter genom mail. Vi kontaktade nio auktoriserade eller godkända revisorer, 

två av dessa valde att inte ställa upp i studien; den ena byrån var under avveckling och 

den andre valde att inte delta (okänd orsak). Ett utfall på sju av nio möjliga är ur våra 

preferenser ett tillfredsställande utfall. Samtliga intervjuer utfördes genom ett personligt 

möte på respondentens kontor. Vid fem av sju tillfällen närvarade samtliga av studiens 

författare. I tabell 1 nedan presenteras information om bland annat respondenterna, 

byrån, intervjuns tidsåtgång med mera.  

 

Tabell 1 - Information kring intervjun och respondenterna. 

  

2.6 Operationalisering för att förenkla studiens genomförande 

Operationalisering utgör en precisering av abstrakta begrepp och kommer användas till 

den empiriska studien för att skapa intervjufrågorna. Utformningen av teorins begrepp 

är viktiga då de behöver vara mätbara och skapa olika mått på skillnader i de gällande 

variablerna (Bryman & Bell 2017). Operationaliseringen är upprättad från den 

teoretiska referensramen vi skrivit, där områdena; intern styrning, kundrelationer och 

differentiering utgör grunden. I enlighet med syftet i 1.4 är vår mening att besvara 

frågeställningen med utgångspunkt i revisionsbyråernas preferenser och inte kundens. 

För oss kommer det innebära att vi främst vill undersöka de processer vilka tillämpas av 

byråerna i hur de kan generera värde. Vi utgår från de områden vilka berörs i teorin för 

att besvara våra underfrågor och generera en helhetsbild, som hjälper oss besvara 

huvudfrågan. Information från intervjuerna behöver vara jämförbar för att generera 

slutsatser.  
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I tabell 2 är frågorna uppdelade i tre olika områden (kontrollvariabler, internt- och 

externt perspektiv) vilka beskriver ur vilken typ av teori som intervjufrågorna har sitt 

ursprung i. Vid intervjuns inledande ställs kontrollvariabler för att kontrollera om 

respondenten besitter den kompetens som efterfrågas för att besvara våra frågor. Då vi 

vill undvika misstolkningar av begrepp och inlåsning av svaren, formuleras frågorna 

tydligt och öppet för att ge respondenterna möjligheter att prata fritt.  

 

Tabell 2 - Operationalisering 

 

2.7 Valet av kodning som tolkningsmetod 

Creswell (2013) talar om kodning som sammanlagd data i små kategorier, genom att ge 

kategorin ett namn eller begrepp skapas möjligheten att jämföra olika data med samma 

eller annorlunda begrepp. Bryman och Bell (2017) menar att kvalitativa 

undersökningsmetoder genererar snabbt mycket och otymplig information. Detta arbete 

utgår ifrån en abduktiv ansats därav krävs en tolkningsmetod som kan ta itu med detta. 
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Under tolkningens gång ämnas att identifiera nyckelord och mönster för att kunna 

jämföra respondenternas svar. Resultatet presenteras i en tablå för att därefter 

kontextualisera med vad teorin säger om fenomenet. Syftet är att pröva den befintliga 

teori om hur värde skapas mot den information som erhållits under intervjuerna.  

 

2.8 Ställningstagande till studiens reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet, i vår undersökning innebär det att ställa sig frågan 

om resultatet hade blivit detsamma om undersökningen hade reviderats. Med influens 

från slumpmässiga, tillfälliga förutsättningar eller om det som mäts är föränderligt varje 

år kan ett annorlunda resultat uppnås (Bryman & Bell 2017). Robson & McCartan 

(2016) påtalar att under en flexibel intervju är det omöjligt att återskapa identiska 

förutsättningar. Hartman (2004) skriver att reliabilitet betyder att samma observation 

skall kunna göras upprepade gånger och att samma observationer skall kunna göras av 

någon annan. Validitet har betydelsen giltighet och har att göra med hur väl 

observationerna stämmer överens med verkligheten. Något som kan underminera 

giltigheten är felkällor, vilka kan vara omgivande eller mänskliga faktorer. Risker mot 

giltigheten kan vara personliga föreställningar om vilket resultat som kommer uppnås 

eller defekta instrument som används för studien. 

 

För att uppnå validitet i vår studie kommer det värderas om syftet med arbetet har 

åstadkommits genom att observera och identifiera att resultatet stämmer överens med 

det valda syftet. Därför är det viktigt att vårt insamlade material i studien är trovärdigt 

och att en revidering av arbetet skulle bli likvärdigt med det egna presenterade 

resultatet. Bryman och Bell (2017) menar att det är betydande att liknande studier har 

utförts tidigare inom samma område, då det förstärker en studies validitet. 

     

Studien har utgått ifrån en semistrukturerad intervju för att generera en hög grad av 

validitet. Det medför att vi under intervjun kan ställa följdfrågor för att säkerställa att 

respondenternas svar uppfattats korrekt eller för att få dem att utveckla sina svar. Det 

ger även möjligheter att ställa frågor under intervjuns förlopp vilka kan bidra till 

studiens utvecklande. Då vi valt semistrukturerade intervjuer är dock möjligheten till ett 

likvärdigt resultat liten om studien hade reviderats och därav leder det till en lägre 

reliabilitet, vilket också automatiskt sänker validiteten även om studien mäter det vi 
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syftar till. Att utforma de första frågorna som kontrollfrågor är för att säkerhetsställa och 

visa att respondent har den kompetens som krävs för att ge ett tillförlitligt svar. 

Huvudfrågan och syftet med studien har kommunicerats i den inledande kontakten med 

respondenten. Respondenten får redan i detta skede en förståelse för studiens ämne och 

syfte. Visionen har varit att åstadkomma en egen studie på en lokal marknad, vilken till 

viss del stärker validiteten inom valt populationsområde då de respondenter som 

intervjuas utgör en större andel av marknaden.  

 

2.9 Etiska överväganden som har beaktats 

United States Department of Health, Education and Welfare (1978) belyser flera 

grundläggande etiska principer, som forskare skall deltagarens risk minimeras, deltagare 

och samhället skall gagnas så mycket som möjligt och respondentens risk skall alltid 

vägas mot dess fördelar. Medverkandena skall själva ha möjligheten att avgöra om de 

vill delta och tillräcklig information om studien måste ges för att de skall kunna fatta 

beslutet. Risken och fördelarna mellan alla involverade skall fördelas lika. Graziano & 

Raulin (2013) menar att det är varje forskares individuella uppgift att ta hänsyn till etik 

när en forskning utförs. Det är forskarens personliga ansvar att skydda de medverkande 

i studien samt utföra och rapportera studien korrekt och sanningsenligt. 

 

Bryman & Bell (2017) påpekar att information som kandidaterna inte vill ge, skall inte 

efterfrågas eller publiceras och under studiens gång skall informations-, samtycke- och 

anonymitetskrav följas. Våra intervjuer är frivilliga för respondenterna att ställa upp på, 

syftet med studien kommer innan intervjun presenteras och klarläggas för. För att 

säkerställa att de etiska kraven följs kommer kontrollfrågor att ställas. Vid ingående av 

intervjun kommer upplysning ske om att anonymitet kommer att erbjudas i slutskedet. 

 

Vi ämnar informera innan intervjuns påbörjande att en av studiens medlemmar 

deltidsarbetar på en revisionsbyrå. Vårt syfte med studien är att vara så objektiv som 

möjligt och de frågor vilka respondenten uppfattar som känsliga behöver ej besvaras. 

Frågorna kommer att beröra hur revisionsbyråer genererar kundvärde och inga frågor 

relaterat till själva kunden kommer att ställas, eftersom revisorn har tystnadsplikt och 

ingen möjlighet att yttra sig om byråns kunder. Det innebär att möjligheten för oss att 

undersöka vilka värdeskapande processer som sker ur kundernas perspektiv försvinner. 
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2.10 Kritik gentemot vår studie  

Uppsatsen är en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer och det är 

svårt att säkerställa att svaren alltid är tillförlitliga. Anledningen till detta kan vara att 

han eller hon måste ta hänsyn till företaget, vilket kan leda till att respondenten inte 

besvarar frågorna helt sanningsenligt, som i sin tur kan bidra till missvisande resultat i 

studien. Att en av författarna till studien är anställd hos en revisionsbyrå ökar risken för 

detta. Vår uppfattning efter studiens genomförande är att respondenterna var villiga att 

besvara frågorna men att svaren många gånger var allmänt hållna då de inte ville 

framföra egna värderingar. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det öppnar 

upp för följdfrågor vilket skapar möjligheten att säkerställa att rätt information erhållits.  

 

Enligt Eneroth (1984) är syftet med kvalitativ forskning att beskriva kvaliteten av olika 

fenomen. Resultatet av detta ger då inte någon kunskap i vilken utsträckning kvaliteten 

existerar utan endast vilken slags kvalité fenomenet har. Syftet blir därmed att framhäva 

den sammanlagda kvalité fenomenet har. Således är det vår uppfattning vilken avgör 

vad som är ingår i fenomenets kvalité. På grund av detta blir det oundvikligt för en 

kvalitativ studie att inte medföra subjektivitet och generalisering. Bedömningen vi gör 

utifrån framtagen empiri genererad från intervjumaterialet är att svaren som erhållits 

många gånger varit generella och en slutsats är att det finns information som ej kommit 

fram, men som ändå kan vara av relevans, därför uppstår det ibland en subjektiv 

tolkning av svaren. Den tolkning och de slutsatser som empirin genererat är delvis 

baserat på våra preferenser.  

 

2.10.1 Källkritik gällande presenterad teori 

Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till sina källor. Dock innebär det inte att de skall 

utsättas för hård kritik utan snarare att de bör prövas mot vad man skall använda dem 

till. Det finns några utgångspunkter på vad det skall tänka på, bland annat: källans 

trovärdighet, författarens kunskap inom ämnet, källans status samt dess samtidighet och 

aktualitet. (Rienecker & Jørgensen, 2014) 

 

Större delen av använt teorimaterial i denna studie är taget från böcker som tidigare 

använts eller används som undervisningsmaterial på universitet. På grund av detta kan 
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vi antaga att ett högre samfund godkänt källans trovärdighet och sett författarens 

kunskaper inom området som reliabel. Författare såsom Grönroos, Kotler, Porter och 

Anthony är alla kända och respekterade för deras kunskap inom respektive fält. Vissa av 

dessa forskningsstudier är av äldre karaktär, därav har vi styrkt dem med hjälp av mer 

aktuella studier och det har genererat en insikt om att teorierna är tillämpningsbara än 

idag. 
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3. Teoretisk referensram 

Under den teoretiska referensramen presenteras den teori vilken är den tidigare 

forskning studien grundas i. Teoriavsnittet inkluderar information om hur 

revisionsuppdraget ser ut och hur revisionsprocessen är uppbyggd. Det presenteras 

även tidigare studier om relationer i tjänstesektorn, kundvärde, marknadsföring och 

intern styrning, som har resulterat i två olika perspektiv (externt och internt). Detta 

ligger till grund för de intervjufrågor som kommer att ställas under insamlingen av 

empirin. 

 

3.1 Syftet med revisionsuppdraget och vad det innebär 

Revisorns huvudsakliga uppgift med revisionsuppdraget är att granska redovisningen 

och hur företagsledningen förvaltar organisationen, vilket syftar till att öka 

trovärdigheten och tryggheten, både internt och externt. Revisorn fungerar som en länk 

mellan kunden och dennes intressenter, vilka kan vara investerare, leverantörer, banker 

och kunder. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) menar att revisionen blir en 

allmänt accepterad kvalitetsstämpel mot företagets intressenter, eftersom de tar del av 

företagets rapporter och revisorns uttalande. Revisorn uttalar sig med högsta graden av 

säkerhet över granskningen och därför blir revisionstjänstens följd verifierande. 

Konsekvenser av en revision är att bolagets affärsvillkor kan förbättras, då risken för 

avgörande fel minskar. (FAR, u.å.) Det stämmer överens med vad Carrington (2014) 

beskriver, att det är revisorns uppgift att kontrollera att årsredovisningen inte innehåller 

några betydelsefulla felaktigheter. Bedömningen av vad som är betydelsefullt görs mot 

bakgrund av övriga omständigheter i granskningen. För att kunden ska erhålla värde 

enligt vår definition bör tjänstens bidrag överstiga dess kostnad, enligt kundens 

preferenser. Om kvalitetssäkringen genererar fördelar för kunden vilka överstiger 

revisionens kostnader kan den utgöra värde för kunden. Därför kommer vi i kommande 

forskning undersöka hur revisionsbyråer arbetar för att erbjuda denna egenskap och om 

det skiljer sig mellan olika byråer. 

 

Enligt FAR (u.å.) är revisorns aktuella kunskapskriterier högt ställda, eftersom rollen 

som granskare fordrar det, men även för att kunder värderar revisorn som erfaren 

rådgivare. Revisorsinspektionen (u.å.) beskriver det teoretiska kravet för att uppnå titeln 

auktoriserad revisor som kräver en utbildning om minst tre år, tre års praktiskt 
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utbildning samt avslutningsvis ytterligare två år praktisk eller teoretisk utbildning. FAR 

(u.å.) beskriver att i revisionsuppdraget ingår förutom rapportering över revisionen 

också råd över hur kunden till exempel kan förbättra sina rutiner. Av betydelse vid 

rådgivning är att opartiskheten och självständigheten aldrig riskeras hos revisorn. 

Revisionen kan komplimenteras med andra granskningar, som kontroll av företagets 

hållbarhetsredovisning eller en granskning av särskilda handlingar som en 

uppdragsgivare efterfrågar. Revisorn lämnar sina slutsatser om revisionen i 

revisionsberättelsen vilken är ställd till bolagsstämman, alltså bolagets ägare. Viktiga 

rekommendationer från revisorn är angående fastställande av balans- och 

resultaträkning, samt huruvida ansvarsfrihet bör beviljas styrelse och VD. För att 

avlämna en revisionsberättelse utförs exempelvis revision i svenska aktiebolag efter 

internationella revisionsstandarder och god revisionssed. De höga kunskapskriterier som 

enligt teorin ställs på revisorn leder till att vi kommer undersöka närmare hur 

revisionsbyråer arbetar med rekrytering och utveckling för att erhålla kompetenta 

medarbetare. 

 

3.1.1 Revisionsuppdragets olika processer 

Vid ingående av avtal blir revisorn tvungen att utföra processen enligt god revisionssed. 

Revisorns kunskap om företaget påverkar omfattningen av dennes arbete och således 

kan arbetet reduceras. Revisionsplanen skall redovisa för hur mycket arbete som skall 

granskas, när och under vilket tidsspann. För att vara så effektiv som möjligt bör 

revisionen planeras noga, riskerna måste analyseras och granskningsmetoder måste 

väljas. Granskningen kräver generellt sett ingen omfattande planering bortsett från att 

det måste gå att styrka att revisorn utför arbetet effektivt i enlighet med åtagandet. 

(Faronline, 2017; Trohammar & FAR, 2006) 

 

Granskningens syfte är att ge revisorn underlag för det ställningstagande vilket tas i 

revisionsberättelsen. Revisorn måste dessutom yttra en slutsats som har en hög säkerhet 

i sig, förutom detta måste revisorn kunna yttra att den varit opartisk och självständig i 

sitt arbete. Meningen med granskningen är att inhämta tillräckligt med information från 

företaget för att kunna yttra sig om företagets ställning. Därför måste revisorn bedöma 

behovet av granskning av händelser fram till datumet för rapporten eftersom detta 

riskerar att påverka information och revisorns slutsats. Revisorn måste bland annat 
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dokumentera planering, åtgärder och dess konsekvenser för slutbedömning av arbetet, 

samt rapporten. (Faronline, 2017; Trohammar & FAR, 2006) 

 

Vid rapporteringen skall revisorn sammanställa sina noteringar och upptäckter från 

granskningen. Felaktigheter tillsammans med kvantitativa och kvalitativa faktorer utgör 

grunden för revisorns rapportering av granskningen. Revisorns rapportering kan aldrig 

uppnå mer än rimlig säkerhet och därav är det nödvändigt att denne aldrig yttrar mer än 

så. I många fall lämnas både muntliga och skriftliga rapporter till olika beslutsfattare i 

företaget som kan innehålla iakttagelser och synpunkter på den interna kontrollen. 

(Faronline, 2017; Trohammar & FAR, 2006) För att förenkla begreppet har vi valt att 

dela in teorin om revision i tre större processer: planering, granskning och rapportering, 

som vi presenterar i en förenklad modell (figur 2). Under forskningsstudien kommer vi 

använda modellen som stöd för att undersöka vilken process som efterfrågar högst 

kompetens av medarbetarna men även hur byråerna försöker involvera kunderna i 

arbetet. Syftet är att belysa hur revisionsbyråer bör fördela resurserna och vilken del av 

medarbetarnas utbildning som borde prioriteras.   

Figur 2 - Revisionsprocessen  

 

3.1.2 Förväntningar och förpliktelser på revisorn 

Enligt Porter, Simon & Hatherly (2008) är innebörden av relationen mellan revisorn och 

kunden, samt revisorn och ägarna, att revisorns grundläggande syfte är att värna om 

ägarnas intresse. Efter att blivit vald avslutar revisorn sin kontakt med ägarna (i större 

bolag) och har ingen kontakt med dem tills att rapporten blivit offentlig. Tekniskt sett är 

revisorn vald och skyldig att beskydda företagets ägare, dock sett till avtalet finns 

endast ett förhållande mellan revisorn och kunden (företaget). Ur denna aspekt har 

revisorn ingen skyldighet mot ägarna utan endast mot kunden och revisorn har ett 

samarbete där information delas med företagets administration och inte ägarna. På 

grund av den flersidiga relationen blir revisorns objektivitet och oberoende ett 
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fundament. Till vår forskning kommer det att undersökas hur olika byråer agerar när det 

inte är tillämpningsbart.  

 

Byråer måste dokumentera och kommunicera strikta policys att alla de inblandade i en 

revision eller de som har en möjlighet att påverka revisionen handlar objektivt och 

oberoende. När en inblandad part inte kan agera objektivt måste han eller hon förmedla 

detta. Om sådana hot uppstår att denne inte kan handla oberoende och objektivt är första 

åtgärden att minska hoten till en acceptabel nivå, om detta inte går får fortsättning av 

revisionen inte göras av denna part. Om köpare och säljare har gemensamma 

kommersiella intressen och dessa har ett materiellt värde blir handlingen automatiskt 

oskäligt, trots att något regelbrott inte skett. (Porter et al., 2008) Anca & Andra (2014) 

belyser revisorns omdöme som väsentlig för att kunna agera korrekt under processen. 

Utan dennes omdöme och erfarenhet är det svårt att yttra sig felfritt med hänsyn till 

revisionsrisken vilket innebär att man yttrar sig om att det är korrekt trots att det finns 

felaktigheter. På grund av detta syftar vi att ta reda på hur en revisionsbyrå handlar för 

att uppnå oberoende och objektivitet. Det ämnas undersökas vad byråerna arbetar med 

för formella regler och policys, men vi vill också ta reda på om de innehar någon 

specifik företagskultur för att styra medarbetarna.  

 

3.2 Teorier för att skapa värde 

Enligt Kotler (1999) finns det tre förfaranden för företag att generera mer kundvärde än 

konkurrenterna. Det är genom lägre priser, att minska andra kostnader för kunden och 

via attraktiva tilläggserbjudanden. I samband med revision kan minskning av andra 

kostnader innebära hjälp med avsättningar, utdelning och skatter. Attraktiva 

tilläggserbjudanden kan vara rådgivning av olika former mot extra betalning. För att 

åstadkomma ett bättre värdeerbjudande än konkurrenterna menar författaren att 

företagets strategi bör innehålla en kombination av olika värden, vilket är grund-, 

differentierade tilläggs- och specialvärden. För en revisionsbyrå kan grundvärdet vara 

det som utvecklas i samband med en standardiserad revision och övriga värden kan 

komma från de tjänster som erbjuds utöver revisionen. Enligt vår definition av värde 

ska fördelen med tjänsten sättas i relation till vad ett konkurrerande företag kan erbjuda 

och för att kunna utreda hur värde skapas kommer vi i forskningen därför fokusera på 

hur revisionsbyråer arbetar för att differentiera sig på marknaden.   
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En allmän modell utvecklad för det totala värdeerbjudandet säger att erbjudandet styrs 

av olika egenskaper hos produkter och tjänster, men även av image och kundrelationer. 

Produkter och tjänsters egenskaper innefattar funktionalitet, kvalitet, pris och 

tillgänglighet. Kundrelationer har syftet att förstärka relationen till företaget och imagen 

består av olika immateriella omständigheter som tilltalar kunder. (Kaplan & Norton, 

1996) För vår forskningsstudie genererar modellen insikt om att immateriella faktorer 

även bör belysas för möjligheten att skapa värde, som personalens betydelse för att 

etablera kundrelationer och den positiva innebörden av en byrås varumärke. För att 

kunna avgöra om revisionsföretagens image är av väsentlighet kommer vi undersöka 

om egenskapen kvalitetssäkring skiljer sig åt beroende av vilken byrå kunden anlitar.  

 

3.2.1 Kundvärde genom arbetsprocesser  

Från början utvecklades process management som en metod för att förbättra kvalité, 

service, flexibilitet och kostnadseffektivitet, där fokus är på arbetsprocessen istället för 

på varan och tjänsten. Synsättet kan sammanfattas i fyra punkter; för det första är syftet 

för organisationer att skapa värde till kunden. Värde är att ge lösningar på kunders 

problem, både nuvarande och framtida. Den andra punkten säger att värdet för kunden 

skapas i arbetsprocessen, vilket är den totala mängden arbetsuppgifter som utförs i 

samband med att tjänsten utövas. Innebörden är att enskilda uppgifter inte ger värde, 

utan processen som helhet. Författaren menar i den tredje delen att affärens framgång 

beror på hur väl processen fungerar. Framgång beror inte på varor, tjänster eller 

människor. Det är processerna som utvecklar, tillverkar och säljer varor och tjänster. 

Slutligen är processerna beroende av dess utformning, medarbetare och arbetsmiljö. 

Hammer skriver att processens utformning avgör vilka medarbetare som krävs och att 

det är av betydelse att bemanna processen med passande medarbetare. Den omgivning 

arbetet bedrivs i ska stimulera till goda prestationer. (Hammer, 1996) Enligt vår mening 

betonar Hammer synsättet att värdet för kunden är beroende av tjänstens kvalité på 

arbetsprocessen, vilket indirekt påverkas av medarbetarna och utformningen av arbetet. 

Därför ser vi styrningen av humankapitalet (medarbetarna) som betydande i studien för 

hur revisionsbyråer kan generera kundvärde. Det som kommer undersökas är styrning 

av kompetensutveckling och motivering hos de anställda. 
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3.3 Marknadsföring för att generera konkurrensfördelar  

Kotler et al. (2013) menar att företag bör fundera på vilka delar av marknaden de vill nå 

med sina erbjudanden och har därför utvecklat en marknadsföringsstrategi som är 

kundfokuserad, för att bygga relationer med rätt kunder. Modellen innehåller fyra steg 

vilket är marknadssegmentering, målmarknadsföring (targeting), differentiering och 

positionering. Det första steget marknadssegmentering handlar om att dela upp 

marknaden i mindre delar (segment) efter exempelvis behov, resurser och karaktärsdrag. 

Syftet är att anpassa erbjudandet effektivare efter kundens önskemål. Nästa del 

målmarknadsföring innebär att de olika marknadssegmenten utvärderas och företaget 

väljer de segment vilket de finner mest attraktiva. Organisationer kan välja att ge olika 

marknadssegment samma eller skilda erbjudanden. Efter det är fastställt vilka kunder 

företaget ska vända sig till är det dags att bestämma hur de skapar värde för dessa 

kunder. Det sker genom att bestämma ett värdeerbjudande genom det tredje steget 

differentiering, vilket innebär att erbjudandet skiljer sig mot konkurrenternas. En 

konkurrensfördel kan nås om erbjudandet har ett högre eller annorlunda kundvärde än 

konkurrenternas. Det sista steget i modellen vilket är positionering handlar om att 

utforma organisationens erbjudande så det får en tydlig, konkret och eftersökt position i 

kundens föreställningsvärld. Borza & Borza (2014) stödjer Kotlers resonemang och 

menar att marknadsförare brukar utveckla unika positioneringar för deras produkter så 

att produkten tar upp den plats som användaren efterfrågar. Under forskningsstudien 

kommer Kotlers modell att användas som vägledning för att ta reda på om och hur 

revisionsbyråer arbetar för att särskilja sig mot konkurrenter på marknaden, då 

definitionen av värde bland annat ger grund för att företag behöver särskilja sig mot 

konkurrenter för att kunna generera det. 

 

3.3.1 Strategier för att åstadkomma konkurrensfördelar  

Det finns företag inom varje bransch enligt Porter som når en bättre lönsamhet än 

branschens genomsnitt eftersom de utvecklat konkurrensfördelar. För att uppnå 

långsiktig lönsamhet presenterar han två olika generiska konkurrensfördelar vilka är 

kostnadsfördelar och differentieringsfördelar. För att kunna generera kostnadsfördelar 

behöver företaget ha en lägre kostnadsnivå än konkurrenterna. Differentieringsfördelar 

är när företag erbjuder en unik produkt eller uppnår andra fördelar, vilket ökar 

tillfredsställelsen hos kunden och gör att denna är beredd att betala ett högre pris. 
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Företag har möjligheten att välja strategi efter hur de särskiljer sig på marknaden enligt 

Porter, görs inte det kan företaget hamna i den negativa strategiska situationen; fast i 

mitten. Det betyder att företagets marknadsandel är för liten för en lågkostnadsstrategi 

och att marknadsandelen är för stor för att nyttja differentieringsstrategin. (Porter, 1980) 

Parment & Ottosson (2013) stödjer Porters synsätt och menar att differentiering- eller 

lågkostnadsstrategi kan uppfyllas på flera olika sätt men att det måste uppfattas som 

värdefullt ur kundens perspektiv för att en fördel ska ha uppstått mot konkurrenten. 

Konkurrensfördelar genom kostnadsfördelar och differentieringsfördelar stämmer 

överens med Kotlers definition av kundvärde, det är fördelen kunden upplever med 

tjänsten minus kostnaden, i relation till vad konkurrenter erbjuder (Kotler, 2013). 

Differentieringsfördelar uppnås alltså när fördelarna med tjänsten är större än hos 

konkurrenten. Vid likvärdiga tjänster i konkurrerande företag bedömer vi att en lägre 

kostnad kan vara det som utgör en fördel. Vi ser därför att både lågkostnads- och 

differentieringsstrategier är möjligheter till att skapa kundvärde och kommer därför 

undersöka närmare om byråerna arbetar efter någon av strategierna.  

 

3.4 Relationens betydelse mellan köpare och säljare 

Relationsperspektivet utgår ifrån att tillverkare och köpare av tjänsten samarbetar i 

någon utsträckning, i vissa fall mer, andra mindre. Det är samverkan mellan de två 

enheterna som skapar värdet för kunden. Med relationsperspektivet lyfts samverkan 

mellan kund och bolag fram då värdeskapandet sätts i centrum och fungerar som bas för 

marknadsföringen. Detta innebär att det är själva processen vilken leder fram till 

resultatet som skapar kundens uppfattning om han eller hon blir nöjd. Kundens 

medverkan i processen skapar betydelse i hur denne uppfattar värdet och kvalitén på det 

erhållna erbjudandet. (Grönroos, 1998) Christopher, Payne & Ballantyne (2002) styrker 

Grönroos teori och menar att värde skapas genom gemensamma samspel under förlopp, 

de delas och uppstår genom relationer. Med hänsyn till ovan teori om att en väl 

utvecklad kundrelation där utbyte sker mellan köpare och säljare kan generera värde, 

ämnas det undersökas hur revisionsbyråer arbetar med sina anställda för att skapa 

positiva kundrelationer. 

 

Smith (2015) påtalar redovisningens egenskap av begriplighet och menar att den skall 

redogöra för en tydlig och klar presentation. Dock innebär inte detta att begripligheten 
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är ämnad att styra komplexiteten. Egenskapen av begriplighet beror därför på 

användarens förkunskaper och inte redovisningen i sig. På grund av detta kommer 

kundens förståelse till vad revisionen innebär vara av intresse för hur en revisor kan 

skapa kundvärde, vilket medför att vi vill studera hur företagen arbetar för att involvera 

kunden i högre utsträckning. 

 

3.5 Styrmedel för att styra medarbetaren 

Formell styrning beskrivs som en kombination av organisationsstrukturer, regler och 

kontrollcyklar, det vill säga robusta delar av en verksamhet vilka är svårföränderliga. 

Kontrollcyklar handlar om definiering av strategiska mål och planer genom 

formuleringar av mål för organisationens enheter, vilka ämnar mäta uppnåendet av mål 

och att övervaka dessa. Om enheten når upp till tillfredsställande mål erhåller enheten 

feedback vanligen genom beröm eller finansiell belöning. (Anthony, Govindarajan, 

Hartman, Kraus & Nilsson, 2014) Syftet med formella styrsystem är att det skall gå att 

avspegla med ekonomiska mått (Nilsson & Olve, 2013).  

 

Anthony et al. (2014) poängterar målkongruens som en framträdande punkt när det 

kommer till att få lägre befattningshavare i en organisation att förstå organisationens 

mål. Chefer är motiverade av mål vilket de ombeds att nå, av bonusen och den sociala 

kontexten de arbetar i. Mål högt uppsatta i organisationen behöver konkretiseras så att 

dem blir förståeliga för dem längre ned. Syftet är att integrera de personliga målen med 

organisationens mål. Hur väl revisionsföretagen i vår forskning implementerar uppsatta 

mål i företaget får därav betydelse för medarbetarnas prestationer och därför kommer vi 

söka svar på hur företagen arbetar med målkongruens. 

 

Informella styrsystem kan definieras som en satsning på individen istället för systemen, 

genom att hitta rätt personer med rätt kompetens för att sedan få individen att skapa 

egna incitament för att fatta beslut (Nilsson & Olve, 2013). Informella styrsystem 

kategoriseras i tre grupper: informell kommunikation, kultur och aktuell sed i 

företagsledningen. Det dominerande kulturella värdet för att organisationer skall 

fungera är tilliten mellan anställda och ledningen. Tilliten kan förklaras som kvalitén på 

hur villig en person är att rätta sig efter sociala och upparbetade normer. Det blir därav 
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tydligt hur ett företags normer påverkar och genomsyrar såväl bolaget som dess 

anställda. (Anthony et al., 2014)  

 

Enligt Nilsson & Olve (2013) presenteras belöningssystemets syfte i fem olika punkter.  

Till att börja med är viljan att rekrytera och påverka den anställdes val av organisation 

då det leder till att organisationen får rätt anställd och således attraherar de individer 

vilka är motiverade av företagets belöning. Genom att informera den anställde vilka 

parametrar belöningen är baserad på formulerar företaget vad som är viktigt för dem. 

Organisationen försöker behålla den anställde genom att bevara dennes engagemang. 

Ett skevt belöningssystem kan leda till avsked, således bör systemet appliceras så att det 

upplevs rättvist och stärkande av den anställdes engagemang. Genom uppsatta mål kan 

den anställde motiveras att arbeta lite hårdare för att nå målen och erhålla belöning. 

Belöningar uppstår när prestationen är god, med andra ord ökar lönekostnaden i goda 

tider och minskar i dåliga tider, detta gynnar både de anställda och ledningen, ansvaret 

förflyttas från bolaget till de anställda. Anställda med tydliga mål och som blir belönade 

vid förverkligandet av dem är tillfredsställda med sin arbetssituation menar författarna.  

 

Hur en revisionsbyrå arbetar med informella och formella styrmedel kan således 

påverka hur de anställda trivs och motiveras, vilket kan avgöra hur de bemöter sina 

kunder och tillfredsställer dem. Under forskningsprocessen kommer vi därför utreda om 

revisionsbyråer anser kundrelationer som betydelsefulla för att kunna generera värde. Vi 

ämnar även undersöka hur byråer arbetar med formella och informella styrmedel, som 

exempelvis mätinstrumentet kopplat till uppsatta mål, företagskulturer och 

belöningssystem. Hur de effektiviserar verksamheten genom att behålla och rekrytera de 

mest kompetenta medarbetarna är enligt teorin beroende av belöningssystemen. 

 

3.6 Revisionsbyråernas arbete ur ett externt och internt perspektiv 

Tidigare presenterad teori i detta kapitel har resulterat i två perspektiv vilka ämnas att 

undersökas närmare i forskningsstudien, dessa har valts att benämnas externt- och 

internt perspektiv. Anledningen är att förenkla kopplingen mellan presenterad empiri 

och den teoretiska referensramen. De två perspektiven har även en direkt koppling till 

de båda underfrågorna i frågeställningen. Förhoppningen är att leverera en bättre 

förståelse för läsaren av den insamlade empirin, generera en konkret tolkning och 
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mynna ut arbetet i en väldefinierad slutsats. Den externa aspekten har vi valt att koppla 

till hur revisionsbyråer förhåller sig till kunder och konkurrenter för att skapa 

kundvärde, från teori kring konkurrensfördelar, marknadsföring, relationsskapande, 

involvering av kunden och minskning av kundens kostnader. Det interna perspektivet 

har utvecklats med utgångspunkt i hur revisionsbyråer arbetar med sina medarbetare för 

att möjliggöra positiva kundrelationer som kan generera värde för kunden. Från teorin 

hämtas metoder som formella och informella styrmedel (mål, mätinstrumentet, regler 

och företagskultur), belöningssystem, personalens kompetenskrav och utveckling. 
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4. Empiri 

I kapitlet kommer vi presentera vilka revisionsbyråer vi besökt och vilka revisorer vi 

samtalat med. Inledningsvis i avsnitt 4.1 presenterar vi respondenterna och deras 

erfarenhet inom branschen, då det är relevant för studiens tillförlitlighet. I avsnitt 4.2 

redogör vi för hur revisionsbyråer arbetar ur ett externt perspektiv för att särskilja sig 

på marknaden mot konkurrenter. Vi kommer i 4.3 presentera hur byråerna arbetar 

internt med sina anställda för att kunna generera värde. Avslutningsvis kommer vi i 

avsnitt 4.4 sammanfatta revisorernas svar i en tabell för att belysa likheter och 

skillnader, men även för att öka läsarens förståelse beträffande respondenternas svar. 

 

4.1 Presentation av de auktoriserade och godkända revisorerna 

 

Revisor 1, Big four 

Denna revisor har begärt att vara anonym och kommer därav benämnas revisor 1. 

Revisorn har arbetat på flera byråer tidigare, men arbetar nuvarande som kontorschef på 

en big four byrå med 20–30 stycken anställda och är auktoriserad revisor. Respondenten 

har arbetat inom branschen i ungefär 20 år och innehar därför relevant erfarenhet inom 

vårt forskningsområde.  

 

Anna Haeggman, Haeggman revision 

Anna Haeggman har arbetat inom revisionsbranschen i 27 år. Hon startade sin karriär på 

PWC där hon stannade i 13 år för att sedan starta upp en egen byrå. I företaget är de 

idag två anställda där Anna arbetar som auktoriserad revisor. För oss är det intressant att 

ta med Annas åsikter om ämnet eftersom hon kan ge en inblick i hur det fungerar på en 

mindre byrå men även på grund av att hon vet hur det är att arbeta på en stor byrå. 

 

Revisor 2, Lokal byrå 

Den tredje intervjun utfördes hos en icke nationellt verksam revisionsbyrå där vi 

samtalade med revisor 2. Revisorn började arbeta hos en big four byrå under 80-talet, 

för att sedan byta till en lokal byrå. Revisorn har i dagsläget varit auktoriserad i över 20 

år. Byrån har 15–20 anställda och kan räknas som en större revisionsbyrå lokalt, men en 

liten byrå nationellt sett. Eftersom företaget är en lokal aktör blir de representativa för 

vår forskningsstudie.  
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Linn Palmgren, Deloitte 

Intervjun på Deloitte genomfördes med Linn Palmgren. Hon har arbetat i branschen 

strax över 20 år och är auktoriserad revisor. Deloitte har cirka 35 anställda på kontoret i 

Kalmar och räknas internationellt sett som en big four byrå. Linn arbetar med företag i 

varierande storlek och bransch och har därför en bred kompetens inom 

revisionsområdet. 

 

Peter Eliasson, BDO 

Peter Eliasson är kontorschef och godkänd revisor på BDO i Kalmar. Han har under 

sina 39 verksamma år även arbetat på Deloitte men är numera partner på BDO. På deras 

kalmarkontor är de 13 anställda inom redovisning och revision, i jämförelse med övriga 

byråer kan BDO lokalt räknas som ett medelstort revisionsföretag. Peters långa 

arbetslivserfarenhet på olika byråer gör honom till en reliabel källa för studiens empiri. 

 

Ola Gustafsson, Revidera Kalmar 

Revidera Kalmar är en mindre byrå med totalt tre anställda. Ola är ensam revisor på 

byrån och har under sina verksamma år bland annat tidigare arbetat på KPMG. Han är 

godkänd revisor och driver byrån som enskild firma tillsammans med sin fru. Han har 

arbetar inom revisionsbranschen sedan 1988, alltså en arbetslivserfarenhet på 30 år. Ola 

berättar att han arbetar med olika sorters företag utan en vilja att specialisera sig och 

innehar därför en bred kompetens inom området.  

 

Ingvar Eriksson, PWC 

Ingvar är kontorschef på revisionsbyrån PWC i Växjö. Han arbetar som godkänd revisor 

och har en samlad erfarenhet inom revisionsbranschen på cirka 40 år. Kontoret har 

ungefär 45 stycken anställda och PWC är en av big four byråerna. Ingvars kunskap 

inom forskningsområdet bedöms som tillförlitlig med grund i hans långa praktiska 

verksamhet inom ämnet. Revisionsbyrån bedöms lokalt vara en av de större aktörerna i 

studien. 
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4.2 Externt arbete utifrån ett kund- och konkurrensperspektiv  

 

Revisor 1, Big four 

Revisor 1 menar att relationen till kunden är av stor betydelse för att kunna skapa värde. 

Revisorns yrke bygger på förtroende, utan ett förtroende är det svårt för både revisorn 

och kunden att skapa värde. För att kunna involvera kunden och öka kunskapen om 

tjänsten ser revisorn avrapporteringen kring revisionen som betydande, då det finns en 

möjlighet att presentera den slutgiltiga rapporten revisionen lett fram till och där öka 

kundens insikt om tjänsten. Något respondenten också belyser är att i planeringsfasen 

involvera kunden genom att den får möjlighet att förbereda material och gå igenom 

checklistor inför granskningsprocessen. Revisorn anser att det är lättare att involvera en 

större kund än en mindre, då de träffar ett större företag mer frekvent.  

 

Revisor 1 berättar att de använder sig utav en differentieringsstrategi för att uppnå 

konkurrensfördelar då de innehar tjänster som en mindre byrå inte alltid kan 

tillhandahålla. Revisorn menar att de kan erbjuda en helhetslösning till sina kunder. 

Respondenten berättar att kunder oftast vill hålla sig till en leverantör för att inte sprida 

ut sig. För att attrahera de önskvärda kunderna arbetar byrån proaktivt för att rådgöra 

kunden och erbjuda nya lösningar. Det skapas inte olika tjänsteerbjudanden inom 

revisionsuppdraget, däremot gällande olika tilläggstjänster kan byrån leverera skilda 

tjänster beroende på vad kunden efterfrågar. Byrån arbetar inte med specialisering mot 

enskilda affärsområden lokalt utan det sker främst på nationell nivå 

 

“Man försöker som revisor vara proaktiv och erbjuda de lösningar som kunden 

efterfrågar men som man kanske inte vet behovet av” - Revisor 1, 2018-04-19 

 

Enligt Revisor 1 kan de erbjuda så gott som samtliga tilläggstjänster kunden efterfrågar, 

exempelvis rådgivning, skatt och redovisning. För att minska kundens kostnader arbetar 

byrån förberedande under planeringsfasen med viljan att inhämta material från kunden 

digitalt och göra revisionen effektivare. På så sätt skapas möjligheten för kunden att 

minska diverse kostnader för revisionen. Rådgivning i samband med revisionen finns 

också till för att effektivisera processen. 
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Revisorn anser det svårt att bedöma hur kvalitetssäkringen skiljer sig åt mellan olika 

byråer, då denna inte kan bedöma konkurrenternas kvalitetssäkringssystem. Däremot 

menar respondenten att större revisionsföretag bör ha likvärdiga system med intern 

granskning, till skillnad från mindre byråer vilka istället blir direkt kontrollerade av 

FAR eller revisorsinspektionen. 

 

Anna Haeggman, Haeggman revision 

Anna berättar att byrån är beroende av relationen till kunden, då den är avgörande för att 

byrån ska kunna uppnå lönsamhet och överleva. En kvittens på goda kundrelationer är 

att många kunder följde med revisorn från hennes föregående arbetsgivare till när hon 

startade eget. Byrån arbetar inte i någon större utsträckning för att involvera och 

utveckla kundens kunskap om revisionen. Revisorn berättar att det skiljer sig mellan 

kunderna om hur involverade de vill vara i processen, men att hon försöker fånga upp 

de kunder som är villiga att lära sig mer.  

 

“Jag har ju lyckats skapa det förtroendet och relationen som gör att de har följt med 

och de betalar för det så då antar jag att det finns något värde i det” - Anna Haeggman, 

2018-04-19. 

 

De nyttjar ingen medveten strategi för att uppnå konkurrensfördelar. Anna säger dock 

att de prismässigt försöker ligga något under de priser större revisionsbyråer tar ut, men 

att syftet aldrig varit att vara billigast på marknaden. När byrån tillhandahåller 

revisionstjänsten skiljer sig inte erbjudandet mellan olika kunder, eftersom revisionen är 

standardiserad enligt Anna. Revisorn berättar att det dock går att skilja 

tjänsteerbjudandet när det gäller vissa tilläggstjänster, som exempelvis arbete i 

ägarledda bolag där rådgivning kring skatter och utdelning kan erbjudas. Haeggman 

revision vet vilka kunder de inte vill arbeta med, vilket bland annat är stiftelser, 

trossamfund och kommunala bolag. Specialiseringen för revisorn är inte beroende på 

affärsområde, utan på ägarstruktur, då Anna helst vill arbeta med mindre ägarledda 

bolag. 

 

För att i samband med revisionen minska kundens kostnader och öka arbetets 

effektivitet arbetar byrån digitalt genom att försöka få bokföringsmaterial levererad 
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elektroniskt och nyttja digitala analysverktyg. Anna nämner även att K10 blanketten 

från Skatteverket är ett betydande verktyg för att ge kunden deklarationshjälp och skapa 

en framgångsrik relation. Byrån har möjlighet att erbjuda diverse rådgivning kring 

skatter, utdelning, förvärv, försäljning och generationsskiften som tilläggstjänster.  

 

Anna bedömer att revisionens egenskap som kvalitetssäkring skiljer sig åt beroende på 

revisionsbyrå, då det finns flera byråer som inte alltid gör det dom ska. Hon tror att det 

kan vara svårt att hinna med allt som behöver göras i revisionen om tjänsten är för 

billig. Eftersom människor är olika, kan både val av revisor och tjänstens pris vara av 

betydelse. 

 

Revisor 2, Lokal byrå 

Revisorn ser relationen som viktig trots att det inte ligger i det specifika uppdraget att 

skapa mervärde i en standardiserad revision. Respondenten belyser att en god relation 

leder till att man vill ge mer åt kunden. Revisorn föredrar en långsiktig relation då det 

genererar förtroende och leder till ett större utbyte. Personen poängterar att betydelsen 

för kundvärde blivit större med åren. Värdet av en revisor är att ha någon att samtala 

och skapa en personlig kontakt med. För att öka kundens kunskap och involvering 

menar revisorn att det är viktigt att ha genomgångar och informera om vad årets 

revision har bidragit till, dock är inte alla kunder intresserade av att bli involverade. 

 

“Det ligger inte i vårt specifika uppdrags som revisorer att skapa mervärde, vi ska ju 

göra den lagstadgade revisionen. Har man en positiv relation så vill man ge kunden 

mervärde” - Revisor 2, 2018-04-20. 

 

Byrån har varken en uttalad lågkostnads- eller differentieringsstrategi. Respondenten 

beskriver dem däremot som personliga då de försöker att leva nära kunden och vara 

engagerade i deras uppdrag, det gör att kunden trivs i den rådande relationen. För att nå 

ut till de önskade kunderna skapar de inte olika tjänsteerbjudanden eftersom revisionen 

är standardiserad och skiljer sig inte mycket åt. Men byrån har revisorer som arbetar 

med specifika områden, det kan bero på storleken på kunden. Bland annat har de en 

revisor som endast arbetar mot större bolag. 
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För att minska kundens kostnader strävar de efter att bli helt digitala och vill att 

kunderna skickar digital information, som i sin tur kan leda till tidsbesparingar. De 

arbetar dessutom med rådgivning för att kundens kostnader skall hållas nere. Bortsett 

från revision erbjuder de även sina kunder andra tjänster. Detta är bland annat 

redovisning men även expertis inom skatt och hjälp vid generationsskiften. För att 

hjälpa sina kunder med internationella affärer är de medlemmar i en större internationell 

organisationen för mindre revisionsföretag. 

 

Stora revisionsbyråer har generellt sätt ett mer omfattande kvalitetssäkringssystem 

enligt revisorn och det poängteras att då de varit verksamma i flera år har de ett gott 

anseende hos både kunder och banker, som bidrar till att de blir en attraktiv aktör på 

marknaden.    

 

Linn Palmgren, Deloitte 

En god relation mellan kund och revisor är helt avgörande menar Linn. Utan en bra 

relation finns inget större förtroende och i brist på detta genereras inget mervärde utan 

endast en statisk produkt, således sätts relationen i samband med engagemang och 

förtroende. För att göra kunden mer involverad i processen ser hon det som viktigt att 

kunden har insikt och förståelse, om kunden har insikt i tjänsten skapas mer värde. Om 

kunden däremot varken har kunskap eller insikt i ämnet försöker de på byrån att 

rapportera viktiga iakttagelser och skriva ett mer omfattande utkast för att informera 

kunden om vad som är relevant.   

 

“För har man ingen bra relation med kunden vilket också ofta innebär att då har man 

inte speciellt bra förtroende för varandra åt endera håll, då är det svårt att skapa något 

mervärde överhuvudtaget, då blir det bara en statisk produkt…” - Linn Palmgren, 

2018-04-20 

 

För att uppnå konkurrensfördelar är hennes uppfattning att de på byrån nyttjar en 

differentieringsstrategi då de förmedlar att de alltid levererar en produkt av hög kvalitet 

till ett rimligt pris för den efterfrågade kvalitén. På kontoret skapar de inga specifika 

tjänsteerbjudanden, däremot finns flera specialister som nischat sig inom olika områden. 

Exempel på områden är fastigheter, transaktioner, kommunalt och banker. 
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För att minska kundens kostnader försöker byrån effektivisera processen genom att 

nyttja digital information. De arbetar även mot att försöka skapa mervärde genom att 

optimera utdelningar och bestämma när pengar skall tas ut med hänsyn till 

skattekonsekvenser. De erbjuder bland annat konsultation inom skatt, rådgivning, hjälp 

vid generationsskiften, köp, försäljningar och intern prissättning. Med hänsyn till att de 

är ett större revisionsbolag finns även möjligheter till nationell hjälp. 

 

Linns uppfattning är att skillnaden i kvalitetssäkringen har minskat eftersom big four 

byråerna fått större inflytande och många mindre byråer försvunnit. På Deloitte ställer 

systemen ett högt krav, hon menar att de interna kontroller som görs har högre uppsatta 

mål än de krav och förväntningar som FAR har utfärdat. 

 

“Vi som stor byrå har så höga krav på oss, vi har högre krav än vad exempelvis 

Revisorsinspektionen och FAR har om de kommer...Däremot tror jag det blivit mindre 

skillnader sen de små byråerna försvunnit.” - Linn Palmgren, 2018-04-20. 

 

Peter Eliasson, BDO 

Peter anser att kundrelationen är betydande för att kunna skapa värde, en god relation 

skapar förtroende vilket leder ett bättre informationsflöde. Därav får revisorn 

möjligheten att upplysa kunden om vad den behöver och kan arbeta förebyggande, det 

öppnas således upp möjligheter för rådgivning. Enligt Peter är det viktigt att skapa 

beslutsunderlag åt kunden och inte besluta åt denna. För att involvera kunden i högre 

utsträckning försöker han förmedla information kring tjänsten, gå igenom innebörden av 

revisionen, samt förklara kopplingar i balans- och resultaträkningen till vad som hänt 

under perioden. Avslutningsvis försöker revisorn informera om trender under 

avrapporteringen för att öka kundens kunskaper. Han berättar att de försöker anpassa 

detta från kund till kund.  

 

BDO använder en differentieringsstrategi enligt revisorn för att uppnå 

konkurrensfördelar som bygger på mervärde för kunden. Peter menar att det handlar om 

att arbeta proaktivt och byrån innehar en differentierad prislista med olika prisnivåer. 

De skapar olika tjänsteerbjudanden beroende branschtillhörighet, struktur, storlek och 

ålder på kunden. Peter säger att olika kunder har skilda preferenser och syftet är att 
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kunna tillgodose dessa. Angående specialisering anser revisorn att han tycker att 

medarbetarna bör arbeta och utvecklas inom det område de brinner för. 

 

För att minska kostnader för kunden försöker BDO få kunden att förbereda så mycket 

som möjligt under revisionens planeringsstadium så att revisorn kan arbeta effektivare. 

Peter berättar att byrån även nyttjar digitala analyssystem för att underlätta 

granskningen. BDO kan erbjuda kunden en mängd av tilläggstjänster som exempelvis 

rådgivning, skatt, redovisning, bolagsförvärv, generationsskiften och bolagsjuridik. 

 

Revisionens bidrag som kvalitetssäkring bedömer Peter inte skiljer sig åt på större 

byråer. Han tror dock att mindre revisionsbyråer är exponerade mot risker på ett 

annorlunda sätt, vilket skulle kunna få negativa konsekvenser för deras kvalitetssäkring. 

 

Ola Gustafsson, Revidera Kalmar 

Revisorn Ola Gustafsson menar att yrket handlar om förtroende och revision bygger på 

relationer, således blir relationen ett fundament för att kunden skall kunna bli nöjd. Han 

menar dock att företag måste ha en viss storlek för att de skall kunna uppleva ett värde 

av revisionen, mindre bolag tar sig inte tiden. För att öka kundens kunskap och 

involvering belyser Ola att det är svårt att förstå själva processen i sig men att det är 

presentationen av analysen som är utav intresse. Detta påverkas dock av vad kunden 

efterfrågar och är intresserad av. 

 

“Vissa kunder vill ha det så billigt som möjligt och fixat, de tycker de har den 

informationen som man kan tillföra.” - Ola Gustafsson, 2018-04-26 

 

Byrån har ingen specifikt uttalad strategi för att uppnå konkurrensfördelar, för dem 

handlar det om att etablera kundkontakt framförallt genom upparbetade kontakter, en 

generell uppfattning hos Ola är att många kunder känner sig överväldigade hos stora 

byråer. Byrån har en diversifierad kundbas med framförallt kunder av mindre storlek 

där det handlar om att erbjuda den service kunderna efterfrågar. Mycket av förtroendet 

bygger på att revisorn måste kunna förstå sin kunds företag och vad som efterfrågas för 

att förse kundens behov. 
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Ola menar att kunden kan minska kostnaderna genom att de utför så mycket förarbete 

inför revisionen som möjligt och skickar det efterfrågade materialet, men även genom 

rådgivning för att optimera utdelningar och så vidare. På byrån bistår de sina kunder 

med så mycket som möjligt, bland annat kan det vara moment såsom försäljningar, 

generationsskiften och deklarationer. Enligt Ola är det ingen skillnad i 

kvalitetssäkringen eftersom revisionen är en standardiserad process.  

 

Ingvar Eriksson, PWC 

Ingvar menar att relationen har stor betydelse för att man skall kunna genererar ett 

värde. Revisor och kund måste kunna ha en öppen dialog, där väger även förtroendet in. 

Hans uppfattning är att kunden i framtiden kommer bli involverad i betydligt högre 

grad. Idag arbetar man bland annat med att försöka frigöra tid för att kunna involvera 

kunden mer i arbetet. Genom nyttjandet av teknik sparas tid och rapporteringsmöten 

hålls för att generera kunskap till kunden. 

 

Byrån enligt Ingvar, nyttjar en differentieringsstrategi genom att erbjuda en 

premiumtjänst där målet är att göra skillnad för kunden. Tjänsten är likartad inom olika 

kundsegment eftersom den är standardiserad, men det finns skillnader i tjänsten om den 

utförs för mindre bolags räkning. Byrån har en hel del specialiserade revisorer idag men 

han tror att detta är en kategori vilken kommer bli ännu mer utmärkande i framtiden. 

Idag kategoriserar de sig på den lokala marknaden framförallt efter storleksordning 

(större bolag som redovisar enligt K3 standarden). 

 

“Det är en strategi att på något sätt klä revisionstjänsten att vara en premiumtjänst. 

Premiumtjänst är uttryckligen att göra skillnad” - Ingvar Eriksson, 2018-04-27. 

 

De har flera metoder kopplat till rådgivning för att ge mervärde vid sidan om 

revisionen, exempelvis digitala verktyg för att frigöra tid för revisorn och effektivisera 

arbetsprocessen. Det finns även lokala och individuella förutsättningar att sänka priset 

på tjänsten om det krävs. Ingvars uppfattning är att en ökad digitalisering inom 

revisionen främst ökar byråns lönsamhet och inte minskar kundens kostnader. På byrån 

kan de erbjuda tjänster såsom skatt, revision, rådgivning, med flera. Det enda momentet 

de inte erbjuder är redovisningstjänsten då PWC sålt denna verksamhet. 
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Ingvars uppfattning är att kvalitetssäkringen skiljer sig mellan olika byråer eftersom de 

har olika krav på sina anställda. Det är en minimal skillnad mellan större byråer, utan 

skillnaden existerar mellan stora och små byråer. Han tror att branschen står inför en 

förändring där ett positivt bemötande, integritet och en bra relation till kunden krävs för 

att samhället skall efterfråga revision i framtiden då kanske mindre byråer försvinner 

om revisionsgränsen höjs.  

 

4.3 Internt arbete ur ett medarbetarperspektiv  

 

Revisor 1, Big four 

Revisor 1 anger att ett av deras huvudmål är att nå en så hög kundnöjdhet som möjligt, 

målet är att den skall uppgå till minst 80 procent. Målen mäts årligen genom 

kundundersökningar och de olika kontoren får feedback. För att implementera målen 

bland medarbetarna nyttjar de bland annat kontorsmöten, de förhåller sig även öppet till 

varandra och sprider information löpande. Företagskulturen skiljer sig beroende på 

kontorets storlek. Byrån vill att alla skall kunna komma till tals och behandlas med 

respekt så att ett öppet klimat kan bibehållas. En framgångsfaktor för att lyckas är enligt 

revisorn att hålla dörren till kontoret öppen och leda med gott exempel.  

 

“Kravet är som störst på oss påskrivande revisor då vi hela tiden måste arbeta med 

kundnöjdhet, för att hålla nöjda kunder måste vi leverera saker med hög kvalitet inom 

en rimlig tid.” - Revisor 1, 2018-04-19. 

 

För att behålla revisorns oberoende och objektivitet fyller de anställda på big four byrån 

i en analysmodell för att granska deras ställning. Vid planeringsfasen nyttjar de även en 

checklista för att styrka sitt oberoende. Bolaget har en separat riskavdelning som kan 

kontaktas om en intressekonflikt uppstår. Revisor 1 anser att när tilläggstjänster 

efterfrågas krävs en extra utvärdering för att kunna åtaga sig uppdraget. Som revisor 

finns ett krav från kunden att finnas med under hela revisionsprocessen enligt 

respondenten. Revisorn bedömer att det inte går att specificera vilken del av processen 

som kräver högst kompetens. 
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För att utveckla medarbetarna på byrån finns en fast utbildningsplan under de första fem 

åren med syftet att klara auktorisationsprovet till revisor. De anställda uppmanas att 

specialisera sig om så önskas och få utmanande arbetsuppgifter för att utvecklas. 

Revisionsbyrån har belöningssystem för att motivera och behålla sina anställda, dessa är 

baserade både på kollektiva och individuella prestationer.  

 

Anna Haeggman, Haeggman revision 

Revisionsbyrån har inga uttalande och nedskrivna mål kopplat till värde eller 

kundnöjdhet, men Anna säger att hon vill att kunderna ska vara nöjda och vilja 

återkomma. Då de bara är två anställda i bolaget sker inga medarbetarsamtal eller 

uppföljningar angående mål och vidareutveckling. Revisorn berättar om kulturen i 

företaget, vilken är att vara öppna och enkla. Hon menar att det finns kunder som är 

rädda och känner ett obehag över att gå till revisorn, då denna ofta kan uppfattas som 

strikt. För att motverka fördomar om revisorn vill de till exempel inte klä sig i kostym. 

Annas tidigare erfarenhet som chef på PWC gör att hon vet hur det är att företräda en 

större byrå, samtidigt som hennes medarbetare varit kund på en sådan byrå. 

 

Då Haeggman revision är en mindre byrå finns ingen intern avdelning revisorn kan ta 

hjälp av vid hot mot oberoendet och objektiviteten. Hon informerar om att skulle någon 

intressekonflikt uppstå så undanröjas hotet, vilket kan innebära en uppsägning från 

uppdraget. Anna bedömer att alla skeden i revisionsprocessen hänger ihop och därför är 

det svårt att säga vilken del som kräver högst kompetens av revisorn. Då det i 

planeringen av revisionen handlar det om att se riskerna innan arbetet påbörjas, skulle 

hon välja detta skede som mest betydande om hon behövde välja ut något. 

 

Byrån har inga ambitioner av att bli fler anställda och arbetar därför inte med 

rekrytering. För att utveckla sin egna kompetens går revisorn på kurser och närvarar 

under branschdagar. På grund av byråns mindre storlek finns inga belöningssystem, 

men Anna berättar att motivationen till att arbeta på en liten byrå kommer ifrån att hon 

vet skillnaden mot arbete på en större byrå. Hon lyfter fram friheten som 

motivationsfaktor, de kan själva styra över sin arbetstid och semester. De kan också 

välja att prissätta revisionstjänsten självständigt, men samtidigt måste det gå att ta ut en 

skälig lön. 
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“Jag kan träna när jag vill, jag kan göra vad jag vill och jag kan vara ledig när jag 

vill” - Anna Haeggman, 2018-04-19 

 

Revisor 2, Lokal byrå  

Byrån har inga specifika formella mål kopplat till kundnöjdhet, däremot har de 

informella mål eftersom de självfallet ser att deras kunder är nöjda och återkommer. För 

att belysa detta inom organisationen använder de sig utav medarbetarsamtal och 

utvecklingssamtal med de anställda. Revisorn bedömer att byrån har en platt 

organisationsstruktur utan hierarki och de försöker leda med gott exempel inom bolaget. 

Inom byrån försöker de skapa en familjär känsla där alla kan lyfta de frågor vilka de vill 

belysa. På kontoret nyttjar de bland annat personalmöten för att dela information 

sinsemellan. 

 

För att tillämpa oberoende och objektivitet prövar de sig årsvis mot varje kund. Det har 

aldrig tidigare aldrig varit problematiskt att tillämpa, men skulle det ske skulle de först 

och främst omplacera berörd personal eller i värsta fall avsäga sig uppdraget. Hela 

revisionsprocessen kräver hög kompetens, på grund av detta är det svårt att säga att ett 

moment är viktigare än ett annat, men respondenten belyser betydelsen av ett väl 

genomfört planeringsarbete som viktigt för att kunna fullfölja ett uppdrag.   

 

För att rekrytera och utveckla medarbetarna använder de sig av en samlad 

informationsbank där de lagrar kandidater vilka sökt sig till byrån. Gällande utbildning 

använder de sig av ett traditionellt utbildningspaket inom revisionen. Även där kan de 

nyttja den större internationella organisationen för erfarenhetsutbyte. För att behålla och 

motivera de anställda erbjuder de en trivsam arbetsplats med egna rum och en lite högre 

grundlön. En långsiktig motivationsfaktor är möjligheten till att kunna bli delägare. 

Bortsett från detta finns belöningar kopplade till nyförvärv av kunder, belöningarna är 

baserade på individuella prestationer. 

 

Linn Palmgren, Deloitte 

Mål kopplade till att uppnå kundvärde finns, då klientundersökningar görs framförallt 

på partner- och kontorsnivå, bortsett från det är det mer informella mätningar som görs. 
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Linn belyser ambitionen av att ha en så bra personkemi som möjligt och hålla årliga 

avstämningar med kunden för att undersöka hur det fungerar mellan dem. För att sprida 

målen till medarbetarna utnyttjar de möten och försöker utveckla den interna 

verksamheten för att skapa värderingar. Kulturen på byrån präglas av öppenhet mellan 

medarbetare, där det är högt i tak och de anställda gläds åt varandras framgångar.  

 

“De ledorden vi har är att vara öppna mot varandra och dela med mig av mina 

problem, säger jag inte någonting om ett problem så är det mitt eget problem. Däremot 

så lyfter jag det med någon annan så är det Deloittes problem.” - Linn Palmgren 2018-

04-20. 

 

Hon berättar att de varje år fyller i en analysmodell för att utvärdera deras oberoende. 

Om funderingar kring deras oberoende och objektivitet uppstår finns möjligheten till att 

samtala med bolagets riskavdelning. Om det inte är möjligt att agera oberoende och 

objektivt sker antingen en intern omplacering eller så blir de tvungna att avsäga sig 

uppdraget. När det kommer till själva revisionsprocessen menar belyser hon planering- 

och rapporteringsfasen som de viktigaste momenten för den påskrivande revisorn, 

avrapporteringen handlar om att knyta ihop säcken och leverera en väl genomarbetad 

produkt. 

 

När byrån rekryterar nya medarbetare försöker de nyttja personer som söker sig till 

byrån, bland annat genom annonser och sociala medier. För att utveckla medarbetarna 

genomgår alla grundläggande utbildning och de försöker involvera dem genom att de 

får arbeta med erfaren personal. De arbetar mycket med utvärderingar och försöker lyfta 

medarbetare att fördjupa sig i något de tycker är intressant. Byrån har inget formaliserat 

belöningssystem bortsett från att det finns en möjlighet att växa med företaget på sikt 

och bli delägare. 

 

Peter Eliasson, BDO 

Peter berättar att byrån har mål kopplat till kundvärde och att de gör nationella 

utvärderingar för att följa upp målen. BDO använder även mätinstrument och vissa 

fastställda nyckeltal (KPI) för att underlätta uppföljningen. För att implementera 

fastställda målen hos sina anställda nyttjar Peter som chef olika checklistor, 
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kontorsmöten och individuella samtal. Peter beskriver företagskulturen i BDO som att 

de har en annorlunda attityd, det finns ett större antal delägare inom byrån jämfört med 

många andra. Han menar att det leder till att kunden oftare får en mer kompetent och 

erfaren revisor. Chefer på BDO har även möjligheten att fatta fler beslut på lokal nivå 

enligt revisorn. 

 

För att uppnå oberoende och objektivitet hos revisorn har BDO interna policys och 

prövningar, men även en separat riskavdelning de kan ta hjälp av. Peter menar att om 

det skulle uppstå en intressekonflikt under revisionen tar de avstånd, antingen genom att 

byta revisor eller hänvisa kunden till en annan byrå. Revisorn anser att planeringsfasen 

är det skedet av revisionen som är grundläggande för att kunna arbeta vidare och därav 

kanske den mest betydande delen. Han tycker dock att olika sorters kompetens krävs 

under hela processen och att det därför är svårt att urskilja vilken del som kräver högst 

kompetens. 

 

När BDO ska rekrytera medarbetare genom annonser intresserar de sig främst för 

personer som har en fallenhet för service och kan bygga positiva kundrelationer. Enligt 

Peter behövs kunskap om mer än bara siffror och byrån försöker utbilda sina anställda 

beroende på vad de är intresserade av. För de som är nyanställda inom revision finns en 

fastställd utbildningstrappa på BDO. De innehar ett belöningssystem på företaget vilket 

är baserat på individuella prestationer och för att uppnå långsiktig motivation hos 

medarbetarna finns möjligheten till partnerskap. 

 

“Vi försöker främst rekrytera män och kvinnor som har ett sinne för service och kan 

bygga relationer” - Peter Eliasson, 2018-04-26 

 

Ola Gustafsson, Revidera Kalmar 

Byrån har inga formella system för att utvärdera kundnöjdhet. De har aldrig riktigt 

funderat på det eftersom de aldrig har haft några specifika tankar på att expandera och 

växa på marknaden, utan snarare endast jobbat efter informella mått om att kunden skall 

bli nöjd. Inom företaget finns ingen specifik kultur men många uttalar sig om att de är 

lätta att prata med enligt revisorn. 
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Ola belyser vikten av att man alltid måste vara medveten för att oberoendet och 

objektiviteten inte skall riskeras. De tar inte åt sig uppdrag de inte kan utföra och skulle 

det visa sig i efterhand avsäger de sig uppdraget. Det handlar om planering och 

medvetenhet i ett tidigare stadie. Under revisionsprocessen ser han svårigheten att se ett 

skede mer betydande än något annat av den orsaken att de tre kräver olika sorters 

kompetens, men kopplat till syftet med revisionen menar han att det är själva 

granskningen. 

 

”Alla är människor och då finns risker, man är ingen algoritm där utfallet alltid blir 

samma…” - Ola Gustafsson, 2018-04-26. 

 

För att utveckla sin kompetens och hänga med i förändringen går han utbildningar, 

bland annat om dataskyddsförordningen. Ola berättar att fördelen med att driva sin egna 

byrå är framförallt att det blir en större variation av arbetsuppgifter, det skapar en 

uppfattning om att arbetet får mer betydelse, dessutom är friheten en positiv aspekt. 

 

Ingvar Eriksson, PWC 

PWC har mål för kundnöjdhet på både nationell och lokal nivå. De skickar exempelvis 

ut frågor som kunden får besvara i samband med faktureringen, men Ingvar berättar att 

det även finns individuella mål uppsatta för medarbetarna. För att mäta hur väl målen 

efterlevs finns digitala instrument till förfogande. Enligt Ingvar sker det personalmöten, 

olika genomgångar och medarbetarsamtal för att uppnå målkongruens mellan byråns 

och de anställdas mål. 

 

“Min uppfattning är att varje medarbetare sätter egna mål kopplat till kundvärde i sina 

utvecklingsplaner” - Ingvar Eriksson, 2018-04-27. 

 

Han berättar att kulturen på företaget just nu är under förändring med hänsyn till 

försäljningen av deras redovisningsavdelning. Dock nämner Ingvar en tradition 

benämnd turspelen som speciell för byrån, som är en stor personalfest som hållits i 

många år för hela organisationen i Sverige. En värdering byrån har är att ligga i 

framkant mot konkurrenter i den digitala utvecklingen, där de alltid eftersträvar ett 
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digitalt arbetssätt. Ingvar poängterar bredden av kompetens på PWC med tycker inte 

kulturen skiljer sig markant mot större revisionsbyråer. 

 

För att motverka de intressekonflikter en revisor kan råka ut för har PWC en intern 

policy och en standardiserad formalia som nyttjas vid inledande av revisionen. Ingvar 

menar dock att risker kan uppstå under revisionstjänstens utförande och att eventuella 

åtgärder till stor del är beroende av den ansvariga revisorns magkänsla. Han anser att 

kompetenskravet på revisorn är som högst under granskningsprocessen i revisionen, då 

det används flertalet verktyg och analyser. Dock framhåller han att samtliga delar i 

tjänsten är betydande och kräver olika sorters kompetens. 

 

“I vardagen skulle jag vilja påstå att det handlar mycket om magkänslan hos 

revisorerna själva, där man får faktiskt lita på den” - Ingvar Eriksson, 2018-04-27. 

 

Byrån använder sociala medier och försöker synas ute på universiteten för att knyta 

kontakter och rekrytera medarbetare. PWC har en fastställd utbildningsplan inom 

revision och anställda uppmanas att försöka utveckla sig själva. Ingvar berättar att det 

även finns möjligheter för vidareutbildning genom specialistutbildningar inom ett visst 

område. För att nå individuella belöningar finns olika karriärsteg på byrån, där de 

anställda på de övre nivåerna har möjligheter till premier. Det finns även en chans till 

delägarskap på längre sikt som motivationsfaktor. 

 

4.4 Sammanställning av likheter och skillnader 

Vi har i tabell 3 tolkat revisorernas svar och meningar för att få fram nyckelord som 

beskriver kontexten av intervjuerna. Respondenterna och deras arbetslivserfarenhet 

presenterats högst upp i tabellen. Frågorna är kategoriserade efter ett internt- och ett 

externt perspektiv, på grund av att teorin mynnat ut i de olika perspektiven och empirin 

presenterats efter det. Där respondentens svar överensstämmer med nyckelordet har 

fältet markerats grått och där ingen matchning har gått att finna mellan svar och 

nyckelord har fältet lämnats blankt (vitt). Vi har valt att göra detta för att hitta mönster 

bland revisorernas svar med syfte att finna likheter och skillnader mellan dem för att 

underlätta vår tolkning. På höger sida i tabellen summeras hur många av de sju 
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respondenterna som matchar varje nyckelord. Där flera revisorer svarat likartat ger det 

svaren en högre relevans. 

 

Tabell 3 - Kodning av respondenternas svar 
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5. Tolkning 

I tolkningskapitlet kommer vi jämföra den presenterade empirin utifrån 

sammanställningen i tabell 2 med den teoretiska referensramen. Syftet är att redogöra 

för likheter och skillnader utifrån tidigare teori mot hur revisionsbyråer arbetar för att 

skapa värde åt sina kunder. Vi ämnar i kapitel 5.1 redogöra för likheter och skillnader 

från det externa perspektivet och i 5.2 ur det interna perspektivet. Tolkningen är således 

grunden för slutsatsen.  

 

5.1 Externt perspektiv 

 

5.1.1 Relationen och involveringen av kunden 

Samtliga respondenter framhäver betydelsen av en god relation till kunden för att kunna 

generera något värde. Sex av sju respondenter poängterar förtroende som ett nyckelord 

till en framgångsrik relation, vilket är i relation till vad Grönroos (1998) menar med 

relationsperspektivet. Han belyser att det är samverkan mellan kund och säljare som 

skapar kundens uppfattning om han eller hon blir nöjd och vår uppfattning är att en 

positiv interaktion är svår att uppnå om förtroende inte finns mellan parterna.  

 

Huvuddelen av revisorerna ansåg att avrapportering av revisionen var det skede då de 

främst kunde involvera kunden och bara tre respondenter berättade att de även 

involverar kunden i planeringsskedet. Noterbart är att ingen av dem framhävde 

betydelsen av att involvera kunden under hela processens gång för att öka dennes 

kunskap om tjänsten. Smith (2015) belyser betydelsen av användarens förkunskaper för 

att förstå redovisningen, det krävs alltså en form av utbildning för att kunden ska förstå 

tjänsten. Vad vi förstår är att utveckling av kundens kunskaper om tjänsten generellt 

inget som respondenterna lägger några större resurser på, vilket vi bedömer kan bero på 

tidsbrist. De två mindre byråerna i vår studie har gemensamt att de involverar kunden 

först när denna efterfrågar det. Det kan indikera på att många av deras kunder är mindre 

intresserade av revisionsprocessen eller möjligen att mindre byråerna är sämre på att 

involvera kunder. 
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5.1.2 Agerande på en konkurrensutsatt marknaden 

Gemensamt är att ingen av respondenterna nyttjar en lågkostnadsstrategi för att uppnå 

konkurrensfördelar enligt studien. Däremot berättade revisorn på Haeggman revision att 

även om de aldrig haft en vilja av att vara billigast på marknaden så försöker de 

prismässigt vara billigare än de större byråerna. Då Porter (1980) förklarar 

lågkostnadsstrategi som att vara billigare än konkurrenterna kan vi då undra om inte 

byrån faktiskt använder en lågkostnadsstrategi då de försöker vara billigare jämfört med 

de huvudsakliga konkurrenterna. Enligt Porter (1980) nyttjar företag 

differentieringsfördelar när de erbjuder en unik produkt som kan uppnå andra fördelar 

som ökar tillfredsställelsen hos kunden. Kunden är då beredd att betala ett högre pris för 

att erhålla produkten. De fyra revisionsföretagen som enligt respondenterna använder en 

differentieringsstrategi framhäver generellt enligt vår tolkning att de vill ge kunden en 

helhetslösning och kvalité med tjänsten. Eftersom svaren är så likvärdiga mellan 

respondenterna bedömer vi det svårt att urskilja vilka unika fördelar varje byrå kan 

erbjuda och därför faller själva konceptet med att uppnå differentieringsfördelar. Enligt 

teorin om konkurrensfördelar måste företag särskilja sig på marknaden för att inte 

hamna mellan de som är billigast och de som erbjuder en unik produkt (Porter, 1980). 

Vår sammanställning av empirin i tabell 3 visar att tre revisionsföretag inte har någon 

uttalad strategi, vilket kan vara riskfyllt när marknaden förändras. Detta skulle kunna 

bero på att de har en fast kundbas och inget behov för stunden av att rekrytera nya 

kunder. Framförallt bedömer vi att mindre lokala byråer inte har samma behov av att 

expandera som större internationella byråer (big four) för att behålla sin 

konkurrenskraft.   

 

Kotler et al. (2013) presenterar en kundfokuserad marknadsföringsstrategi där det 

centrala är att segmentera, precisera, differentiera och positionera sig på marknaden. 

Enligt dessa moment är syftet att optimera erbjudandet gentemot olika kunder för att 

generera så mycket värde till kunden som möjligt. Fem av sju respondenter belyste att 

de inte optimerar erbjudandet för revisionstjänster, det kan bero på att revisionen i sig 

enligt många av byråerna är standardiserad och skiljer sig inte åt beroende på vem som 

utför den. Därför ser vi efter studiens genomförande att frågan inte kommer hjälpa oss 

besvara frågeställningen om hur de arbetar för att skapa värde. Däremot ser vi att 

specialisering inom ett affärsområde eller efter företagsstorlek kan vara ett sätt att 
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utveckla olika tjänsteerbjudanden av en standardiserad revision. Det kan motiveras av 

att en revisor som är specialiserad inom en viss bransch kan bidra med en högre 

kompetens och då generera en bättre tjänst, således kan olika tjänsteerbjudanden skapas 

även inom revisionen trots att den är standardiserad enligt FAR (u.å.). Av de tillfrågade 

respondenterna i studien fanns specialisering på fem av sju byråer, det ger oss en insikt 

av att flertalet byråer försöker nischa sig på den lokala marknaden. Detta stämmer 

överens med Kotler et al. (2013) teori om positionering inom marknadsföring, för att 

kunna generera ett högre värde åt kunden behöver företaget och dess medarbetare 

särskilja sig mot konkurrenter. 

 

5.1.3 Tilläggstjänster och kostnadseffektivisering 

Kotler (1999) menar att attraktiva tilläggstjänster är ett sätt för företag att särskilja sig 

mot konkurrenter och då generera ett högre värde. Generellt skiljer det sig inte mycket 

mellan respondenterna över vilka tilläggstjänster de kan erbjuda, samtliga erbjuder 

diverse rådgivningstjänster, alla utom en byrå utför redovisning och fem av sju byråer 

kan erbjuda internationella tjänster. Då företagens tilläggstjänster inte särskiljer sig i 

väsentlig grad bedömer vi det vara svårt att generera värde genom att erbjuda dessa, 

däremot kan det vara en nackdel att inte kunna leverera det kunden efterfrågar, 

exempelvis är PWC den enda byrån i vår studie som inte längre erbjuder 

redovisningstjänster. Att inte ha möjligheten att erbjuda internationella tjänster kan vara 

till nackdel för de mindre byråerna, det kan vara en parameter som gör att de inte kan 

generera värde till de kunder vilka är verksamma på en internationell marknad. 

 

När intervjuerna sammanställdes märkte vi att metoderna för att minska en kunds 

kostnader inte varierar mycket mellan vilken byrå kunden väljer. Sex av sju 

respondenter ansåg att de kunde minska kundens kostnader under revisionen genom 

digitala verktyg, men även genom att ge råd under revisionens utförande. Vi märkte 

under studien att många revisorer vill få sina kunder att arbeta digitalt och leverera 

efterfrågat material i elektronisk form, för att effektivisera processen. Därför 

poängterade också tre av respondenterna betydelsen av att förbereda kunden innan 

revisionens utförande. Kotler (1999) betonar betydelsen av att minska kostnader för 

kunden då det kan bedömas vara värde för kunden. Det kan innebära hjälp med 

avsättningar, utdelningar och skatter, men även genom att kunden själv arbetar i 
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processen för att minska kostnaden för revisionen. Genom att kunden levererar den 

information revisorn efterfrågar sparas tid och därmed blir kundens kostnad lägre. Vi 

bedömer därför att det finns flertalet arbetsprocesser kopplat till att minska kundens hos 

revisionsföretagen. 

 

5.1.4 Skillnader i kvalitetssäkring 

FAR (u.å.) påtalar att kvalitetsstämpeln som sätts har blivit en allmänt accepterad 

säkerhetsstämpel och ökar företagets trovärdighet. Kvalitetssäkringen kan generera 

värde för kunden om fördelarna överstiger revisionens kostnader enligt vår tolkning. 

Angående om revisionens kvalitetssäkring skiljer sig åt beroende på vilken 

revisionsbyrå som anlitas var det en revisor som inte såg någon skillnad och en annan 

som bedömde att det var beroende av vilken revisor som utfört arbetet. Båda dessa 

respondenterna var från de mindre företagen i vår studie, Haeggman och Revidera. De 

övriga fem revisorerna representerade större byråer och svarade mer likartat, samtliga 

ansåg att det är små skillnader i kvalitetssäkringen mellan större revisionsföretag då de 

innehar interna kvalitetssäkringssystem. Av de större byråerna ansåg även fyra 

respondenter att varumärket är en fördel för dem när det gäller kvalitetssäkringen. Vår 

tolkning är att de större revisionsbyråerna upplever en skillnad av kvalitetssäkringen, 

men enbart beroende på om byrån är av mindre eller större karaktär. Detta är inget de 

mindre byråer håller med om, vilket är förståeligt då de självklart bör vidhålla att även 

deras arbete leder till samma kvalitet. 

 

5.2 Internt perspektiv 

 

5.2.1 Måluppfyllelse och företagskultur 

Anthony et al. (2014) talar om definiering av strategiska mål genom formuleringar av 

mål på olika enheter och syftet är att man skall mäta hur väl man når upp till målet. Tre 

av de sju respondenterna har inga uttalade mål för att uppnå högre kundnöjdhet. Det 

skulle kunna bero på att de endast är verksamma på en lokal marknad och av mindre 

storlek, därav har de inget behov av formellt uppsatta mål. Däremot nyttjar de fem 

största byråerna i vår studie individuella samtal och fyra av dessa fem använder 

kontorsmöten för att sprida information internt. Anthony et al. (2014) menar att 

målkongruens är en viktig punkt när det kommer till att få lägre befattningshavare i 
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organisationer att förstå organisationens mål. Hos Haeggman och Revidera finns bara en 

revisor verksam, därav finns inte behovet att implementera målkongruens i någon högre 

utsträckning. De som innehar mätinstrument för att utvärdera kundvärdet är därför 

endast de fyra byråer, vilka är av större karaktär och verksamma på den internationella 

marknaden. Precis som Nilsson & Olve (2013) menar är syftet med formella styrsystem 

att det skall gå att mäta dem och enligt vår studie är endast större revisionsbyråer som 

applicerar detta.  

 

En gemensam nämnare vi kunnat observera i företagskulturen hos de tre byråerna som 

endast är verksamma på en lokal marknad är att samtliga framhäver att de vill vara 

öppna, enkla och förmedla en mer familjär känsla. De två minsta företagen nämnde att 

de ej vill uppfattas alldeles för strikta och att kunden ska känna sig bekväm över att 

kontakta revisorn. Kulturen i de större revisionsföretagen skiljer sig mer åt enligt 

svaren, big four byrån och Deloitte poängterar att de har en öppen dialog, där alla 

anställda kan samtala med varandra. För att organisationer skall fungera måste tillit 

finnas mellan företagets anställda och ledning (Anthony et al., 2014). PWC menar att 

deras företagskultur inte skiljer sig så mycket mot andra men att de nyttjar ett digitalt 

arbetssätt som gör dem unika och BDO framhäver att det som skiljer dem mot andra 

företag är att de har ett större antal lokala delägare, vilket enligt dem själva ger en mer 

lokal förankring. Vad vi kan urskilja är de kulturella skillnaderna i byråerna grundat i 

företagens storlek och om de är verksamma på en nationell marknad eller ej. Likheterna 

i kulturen är större hos de mindre revisionsföretagen, men samtidigt har vi observerat att 

de nationellt verksamma byråerna har svårigheter att belysa vad som särskiljer dem mot 

konkurrerande företag. De uppmärksammar exempelvis en öppen kommunikation, 

vilket vi kan bedöma är en generell förutsättning på de flesta arbetsplatser i dagens 

samhälle och egentligen inte är något unikt. 

 

5.2.2 Revisorns kompetens och etik under revisionen 

FAR (u.å.) påtalar att revisorns kompetenskrav är högt ställda, då rollen som granskare 

och erfaren rådgivare kräver det, därför har vi valt att undersöka vilken del av 

revisionen som kräver högst kompetens för att kunna utföra rekommendationer om vad 

de bör prioritera. De flesta respondenter ansåg det svårt att urskilja ett skede framför 

något annat, men samtidigt framhävde fyra revisorer planeringsskedet som ett inledande 
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fundament för hela revisionsarbetet och det tror vi beror på att den påskrivande revisorn 

ofta är mindre involverad under själva granskningen, då arbetet kan delegeras till andra 

medarbetare på byrån. Anledningen till att vi tror att det är svårt att urskilja 

kompetenskraven är på grund av att processerna sammanhänger för att tillsammans 

skapa en helhet, men även för att det många gånger är flera individer som utför 

revisionen i ett sammansatt team och därav kan kompetenskriterierna variera mellan de 

anställda. 

 

Enligt FAR (u.å.) får oberoendet och objektiviteten aldrig riskeras hos revisorn, då den 

fungerar som en länk mellan företagets alla intressenter. Den kvalitetsstämpel som 

revisorn genererar med sitt arbete kan förbättra företagets affärsvillkor och därav skapa 

värde för kunden. För att upprätthålla ett oberoende och objektivitet använder samtliga 

de större byråerna en intern riskavdelning för att söka hjälp och vägledning. De mindre 

lokala revisionsföretagen har inte möjligheten att kunna byta revisor internt om en 

intressekonflikt uppstår, alternativet blir då att avsäga sig uppdraget helt. Vi kan se det 

som en nackdel för dessa mindre revisionsbyråer att de inte har samma möjligheter till 

vägledning om problem uppstår. Det vi finner intressant är att PWC som är ett av de 

större företagen i vår studie och innehar en egen riskavdelning ändå menar att det 

många gånger är upp till den enskilda revisorn när intressekonflikter uppstår. Det 

stödjer Anca & Andra (2014) då de menar att revisorns omdöme och erfarenhet är 

betydande för att kunna yttra sig om att något är felfritt. De övriga större byråerna talar 

om åtgärder mot intressekonflikter oftast ur ett förebyggande syfte med hjälp av 

formalia och interna riskavdelningar, därför bedömer vi det troligt att åtgärder under 

revisionens utförande också i dessa företag många gånger är upp till den enskilda 

revisorn. 

 

5.2.3 Rekrytera, utveckla och motivera medarbetare 

Hammer (1996) betonar att tjänstens kvalité och värdet för kunden är beroende av olika 

arbetsprocesser, vilka indirekt påverkas av hur kompetenta medarbetare företag har. De 

revisionsbyråer som har flertalet anställda i vår studie (fem av sju respondenter) har en 

fastställd utbildningsplan för de anställda som vill bli auktoriserade revisorer. De 

mindre företagen, Haeggman och Revidera har ingen vision av att expandera och 

bibehåller istället sin kompetens genom kurser och branschdagar. Hur de större byråerna 
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arbetar för att bibehålla kompetensen hos de medarbetare som redan uppnått titeln 

auktoriserad eller godkänd revisor har ej framkommit i studien, däremot säger fyra av 

de fem största byråerna att de anställda uppmuntras till att utbilda sig efter egna mål och 

preferenser.  

 

För att rekrytera medarbetare som kan skapa goda kundrelationer poängterar tre av sju 

revisorer (Deloitte, BDO och PWC) att de försöker synas genom sociala medier och 

annonser. Det är bara revisor 2 som under intervjun berättade att de utnyttjar kontakter 

vid rekryteringen. I vår studie besvarade inte revisor 1 hur de arbetar med rekryteringen 

och de två minsta byråerna har inga ambitioner av att anställa fler i nuläget och därav 

inga rekryteringsmetoder. Av de skilda svar vi fått angående rekryteringen ser vi ändå 

egenskapen av att synas på marknaden som den mest urskiljande för att locka till sig 

framtida medarbetare.  

 

Genom att informera anställda vad som krävs för att uppnå en belöning beskrivs även 

vad som är viktigt för företaget enligt Nilsson & Olve (2013). Att anställa personal som 

blir motiverade av företagets belöningssystem kan ge dem egna incitament att fatta 

beslut. Syftet med belöningssystem enligt vår tolkning är att motiverad personal arbetar 

effektivare och därmed skapar möjligheter för företaget att få nöjdare kunder som 

upplever ett högre värde med tjänsten. Studien visar att endast en revisionsbyrå (big 

four byrån) använder kollektiva belöningssystemen men att desto fler använder sig utav 

individuella belöningar. Av de byråer med flertalet anställda är det bara Deloitte som 

inte nyttjar individuella belöningssystem. Vi kan samtidigt bedöma att Deloitte som 

övriga privata revisionsföretag använder en individuell lönesättning och erbjuder 

möjligheten till delägarskap på längre sikt, vilket vi anser kan räknas som former av 

belöningssystem. Byråerna Haeggman och Revidera har däremot inget 

belöningssystem, där uppstår istället motivationen från friheten av att driva eget företag. 

Av de revisionsföretag där belöningssystem är tillämpningsbart i studien är därför vår 

uppfattning att samtliga arbetar i någon utsträckning med belöningssystemen för att 

generera motivation.  
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6 Slutsats 

Syftet med kapitlet är att besvara vår forskningsfråga om hur revisionsbyråer skapar 

värde för kunden under revisionsuppdraget, utifrån tidigare presenterad empiri och 

genomförd tolkning. Inledningsvis kommer slutsatser dras utifrån ett externt perspektiv i 

6.1 och därefter ur ett internt perspektiv i 6.2, dessa ska tillsammans besvara vår 

forskningsfråga. Vidare kommer vi i 6.3 utfärda rekommendationer enligt våra 

preferenser och observationer om hur revisionsbyråerna kan arbeta för att generera 

kundvärde. Avslutningsvis diskuterar vi studiens bidrag, förbättringspunkter och 

fortsatt forskning inom området i avsnitt 6.4. 

 

6.1 Revisionsbyråernas arbete på marknaden ur ett externt perspektiv 

När det gäller betydelsen av kundrelationer har samtliga respondenter insett betydelsen 

av att en god relation till kunden är en förutsättning för att kunna generera något värde, 

för att vidhålla en positiv relationen krävs ett förtroende och enligt vårt tycke är det 

även kopplat till revisionsbyråns varumärke. Vi bedömer att samtliga de företagen vi 

talat med förståeligt nog är väldigt måna om sitt varumärke och gärna framhäver dess 

betydelse. Något vi kunde urskilja var nämligen att större och nationellt verksamma 

byråer ansåg att kvalitetssäkringen hos dem var högre än om kunden anlitade en mindre 

erkänd byrå. De större byråerna har oftast ett mer utarbetat kvalitetssäkringssystem 

jämfört med mindre byråer, vilket kan vara av betydelse, men vi bedömer även att ett 

positivt varumärke generellt kan ge en fördel för den upplevda kvalitén.  

 

Utifrån tidigare presenterad teori gör vi bedömningen att en kund som förstår mer av 

tjänsten den köper kan få ut mer utav den och att det skulle kunna leda till att ett värde 

för kunden uppstår. Vi har tidigare presenterat att revisionsföretagen oftast väljer att 

involvera kunden under avrapportering och ibland under planeringsskedet. Vårt intryck 

från intervjuerna är dock att involveringen inte är något revisorn tänker på och att 

avrapporteringen sker mest för att formalia säger det. Att inte fler revisionsföretag 

försöker arbeta mer med involveringen under hela revisionsprocessen kan tyckas 

märkligt, då det borde kunna generera nöjdare kunder. Vår slutsats är att det säkerligen 

många gånger beror på tidsbrist men även att kunderna har olika preferenser och att det 

därför finns flertalet som inte har något större intresse av att involveras. Skulle 

involvering av kunden ske i en större utsträckning under hela processen tror vi att värdet 
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revisionen genererar förmodligen kommer bli betydligt högre. Genom att komma 

kunden närmare blir det lättare att möta deras framtida förväntningar. 

 

Vad vi observerat anser flertalet revisionsbyråer att de använder en 

differentieringsstrategi men då det framställs liknande svar över vilka unika fördelar 

som kan erbjudas kan vi konstatera att vi ser svårigheter att urskiljer hur företagen 

avviker mot varandra. Därav blir slutsatsen att det differentieringsarbetet som framhävs 

många gånger inte bygger något kundvärde. En risk vi kan uppfatta är att 

revisionsföretag kan riskera kundbortfall och minskad lönsamhet om de i för stor 

utsträckning blir ett företag i mängden, om de inte lyckas särskilja sig mot konkurrenter. 

Flertalet revisor har berättat att revisionstjänsten är väldigt standardiserad och själva 

erbjudandet därför att svårt att ändra på vilket stämmer överens med att de flesta 

byråerna inte segmenterar sig mot olika kunder för att skapa olika tjänsteerbjudanden av 

revisionen. Att revisionsföretagen istället enligt studien arbetar med specialisering mot 

olika affärsområden eller beroende på organisationens storlek kan vi ändå bedöma 

motsvarar segmentering, då det sker en målmarknadsföring mot olika kunder. Vår 

uppfattning är att vill byråerna möta sina kunders framtida förväntningar kan djupare 

specialisering ske inom enskilda affärsområden för att tillgodose behoven och 

effektivisera tjänsten. 

 

Revisionsföretagens möjligheter att erbjuda tilläggstjänster skiljer sig inte mycket åt, 

där det finns skillnader beror det på om byrån är av större storlek och verkar nationellt 

eller inte. Därför kan vi bedöma att de större byråerna har bättre förutsättningar 

generellt att skapa värde för kunden när denne efterfrågar tilläggstjänster. Däremot ser 

vi nästan inga skillnader mellan större byråer av liknande storlek, då exempelvis 

samtliga big four byråer förutom PWC (ej redovisning) kan erbjuda så gott som 

samtliga tjänster kunden kan efterfråga inom området. De råd revisorn kan ge under 

tjänstens utförande till kunden och det digitala arbetssättet som tillämpas är något vi 

uppskattar samtliga revisionsbyråer kan erbjuda för att minska kundens kostnader. Om 

kostnadsbesparingar sker under revisionen är troligtvis olika beroende på vilken kund 

det gäller, men när det sker är det ett verktyg som kan generera värde. 
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6.2 Revisionsbyråernas arbete med de anställda ur ett internt perspektiv 

Det vi kunnat observera är att formella styrmedel som mål och mätinstrument är något 

endast större revisionsföretag arbetar med. Det kan tyckas naturligt att en mindre byrå 

med bara två anställda inte får ut mycket av att ställa upp formella mål. Vi bedömer 

dock att det även för ett mindre företag kan vara lönande och utvecklande att sätta upp 

konkreta mål kopplat till kundvärde, det kan leda till en bättre kännedom om kunderna 

och även belysa olika förbättringspunkter i arbetet. Eftersom de större 

revisionsföretagen i studien är de som använder styrmedel i en högre utsträckning, får 

de bättre förutsättningar för att skapa värde åt kunderna. Vi anser däremot att det bör tas 

i beaktande att den teori som finns utvecklad kring verksamhetsstyrning många gånger 

är framtagen utifrån de större organisationernas perspektiv och därför inte alltid är 

tillämpningsbart på de mindre företagen i vår studie.  

 

Företagskultur bedömer vi kan vara ett sätt för revisionsföretag att differentiera sig mot 

konkurrenter. I studien ser vi skillnader i kulturen beroende om byrån är av större 

storlek eller ej. De större organisationerna anser vi har svårt att visa vilken särskiljande 

kultur som representerar dem, då svaren i flera fall varit likvärdiga. Vi bedömer att det 

är lättare för små revisionsbyråer att differentiera sig gällande företagskultur, då de kan 

framhäva egenskaper som frihet och mindre hierarki, vilka kan generera en familjär 

känsla. Det gör att vi kan bedöma att de små företagen har större möjligheter att med 

kulturen påverka personalens arbetsinsatser och därav generera ett högre värde åt 

kunden.  

 

Från de intervjuer som genomförts har vi ej kunnat utläsa vilken del av 

revisionsprocessen som kräver mest kompetens, vilket skapar svårigheter att dra 

slutsatser av vilket skede som bör prioriteras. En generell slutsats vi drar är att 

revisionsföretagens anställda inte prioriterar revisionsprocessens delar olika, utan ser 

alla skeden som en helhet för att kunna leverera tjänsten. Det etiska arbetet i 

organisationerna för att upprätthålla oberoende och objektivitet skiljer sig enligt vår 

studie beroende på om byrån är av mindre eller större karaktär. Vi bedömer att 

personalen på en större och nationellt verksam revisionsbyrå har bättre möjligheter att ta 

hjälp internt i företaget om intressekonflikter uppstår, då det finns interna 

riskavdelningar att tillhandahålla. Mindre revisionsbyråer har även färre möjliga 
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åtgärder om en intressekonflikt uppstår, då alternativet blir att avsäga sig uppdraget, 

både personligen och från byrån. Eftersom risker och problem under revisionstjänstens 

utförande behöver identifieras av en individ, håller vi med respondenten från PWC om 

att arbetet för att motverka intressekonflikter många gånger blir upp till den enskilda 

revisorn. Därför bedömer vi att åtgärder under revisionens utförande inte är beroende av 

storlek på byrån utan revisorns personliga erfarenheter och preferenser. Vi kan därav 

bedöma att arbetet mot intressekonflikter finns utbrett inom hela branschen men att 

större revisionsbyråer arbetar i en ännu högre grad förebyggande.  

 

Vidareutveckling av de anställda sker hos samtliga revisionsbyråer i studien. Det finns 

en skillnad som vi nämnt tidigare, beroende på om det är en större eller en mindre och 

endast lokalt verksam byrå. De nationellt verksamma revisionsföretagen utbildar de 

anställda i fastställda utbildningspaket, medans de mindre företagen vidhåller 

kompetensen genom kurser. Då de mindre företagen endast har en verksam revisor blir 

de inte representativa för att besvara frågan. Vår slutsats blir därför att större byråer 

arbetar för att utveckla sina anställdas kompetenser med formaliserade 

utbildningsplaner, som enligt våra observationer inte särskiljer sig mycket då målet för 

medarbetaren är att klara provet för att titulera sig auktoriserad revisor.  

 

De företag som önskar expandera i vår studie och öka sin lönsamhet, bedömer vi är alla 

förutom byråerna Haeggman och Revidera, och arbetar följaktligen med rekrytering i 

någon utsträckning. Vad vi kan observera från studien belystes inga unika 

rekryteringsprocesser för att locka till sig de mest kompetenta medarbetarna, flertalet 

berättade om att synas genom sociala medier och annonser som metoder, vilket vi inte 

bedömer som något direkt särskiljande. Det var bara en revisor som berättade om 

förmågan att utnyttja kontakter vid rekryteringen. Vi ser därför att flertalet 

förbättringspunkter existerar för byråerna, för att åstadkomma en bättre 

rekryteringsprocess och anställa de personer som är duktiga på att bygga goda 

kundrelationer och därav generera värde.  

 

Vår slutsats från intervjusvaren i studien är att belöningssystemen finns i olika former 

hos de företag som har flertalet anställda. Det var bara ett företag som tillämpade 

kollektiva belöningar, resterande baserade på belöningarna på individuella prestationer. 
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Vi har under studiens utförande kommit fram till att belöningssystem är ett begrepp som 

behöver definieras, då vi bedömer att svaren från respondenterna troligen kommer ifrån 

deras preferenser om att belöningssystem enbart är direkta monetära belöningar. 

Insikten vi fått är att det troligtvis finns flertalet belöningar som inte framkommer i 

studien, som exempelvis olika förmåner och karriärmöjligheter. Slutsatsen är att 

revisionsbyråerna i vår studie arbetar för att skapa mer motiverade medarbetare som kan 

generera värde genom en förbättrad tjänst, både genom belöningssystem i olika former, 

men även genom att skapa sin egen motivation genom friheten av att driva egen byrå.  

 

6.3 Rekommendationer för värdeskapande arbete 

För att sammanfatta vilka slutsatser studien genererat men även för att utfärda 

rekommendationer om hur revisionsbyråer kan arbeta för att generera kundvärde har vi 

valt att belysa olika förbättringspunkter inom revisionsuppdraget. Vi tycker 

inledningsvis att byråerna borde lägga mer resurser på att involvera kunden där det är 

tillämpningsbart, då vi tror att mer värde åt kunden kan skapas om denna känner sig 

delaktig och att den lärt sig något under tjänstens utförande. Det hänger även ihop med 

relationen till kunden, vilken kan utvecklas ännu starkare vid högre involvering. Det 

kan leda till högre förståelse och kunskap för kundens framtida förväntningar och 

problem. 

 

Det har framgått av studien att revisionsuppdraget är väldigt formaliserat och att det 

därför är svårt att presentera olika erbjudanden av revision. Vi ser dock att byråers och 

enskilda revisorers möjligheter till specialisering är ett sätt att till viss del kunna erbjuda 

olika former av revision och anpassa erbjudandet mot kunder i en högre utsträckning. 

Därför föreslår vi en ökad specialisering, för att ge revisionsföretag en möjlighet till 

nischning mot vissa branscher och på så sätt skapa ett högre värde åt kunden med 

tjänsten. Det stämmer överens med vad marknadsföringsteori säger om att ökad 

differentiering kan generera ett högre värde. Vi ser stora möjligheter för 

revisionsbyråerna av att differentiera sig, då vår studie visat svårigheter att urskilja vad 

som är unikt för varje byrå. För det företaget som hittar en särskiljande 

differentieringsfördel mot konkurrenten kan ökade marknadsandelar tas och högre 

lönsamhet uppstå. 
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För att möjliggöra goda kundrelationer som kan vara värdeskapande är personalen av 

betydelse. Vi bedömer att de större revisionsbyråerna behöver arbeta mer för att 

utveckla en unik företagskultur, då den kan utveckla de anställda i överensstämmelse 

med organisationens visioner och öka målkongruensen mellan företagets uppställda och 

medarbetarens personliga mål. Den utbildning revisionsanställda får inom etik och 

moral ser vi som betydande för att upprätthålla revisorns oberoende och objektivitet, för 

att bevara kundernas förtroende för revisor. Det krävs inte bara ett förebyggande arbete 

vilket studien visar många revisionsföretag redan gör idag, utan enligt oss även ett mer 

utförligt arbete under tjänstens utförande för att hjälpa individen att identifiera risker.  

 

Då studien ofullständigt visade exempel på metoder som kan hjälpa företagen att 

rekrytera kompetenta medarbetare ser vi en framtida utvecklingspotential hos 

revisionsbyråerna när det gäller rekrytering. Genom att skapa rekryteringsmetoder som 

särskiljer sig mot konkurrerande företag kan en byrå locka till sig den mest kompetenta 

medarbetaren på marknaden enligt egna preferenser, vilket vi tycker ger en bättre grund 

för att generera värde beroende av personalens insatser. Exempel kan vara 

marknadsföring genom att framhäva byråns fördelar och anpassa reklamen efter sökt 

målgrupp. Att det generellt existerar belöningssystem på revisionsbyråerna ser vi som 

betydande för att skapa motivation och få den anställde att anstränga sig mera. Då 

revisionen utförs många gånger av flertalet individer i sammansatta team på byråerna, 

tycker vi att kollektiva belöningar borde existera i högre omfattning, för att stärka 

samarbetsförmågan och viljan av att arbeta mot samma mål. Det styrks av vad syftet 

kan vara med belöningssystem enligt teorin.  

 

Sammanfattningsvis bedömer vi att studien med utgångspunkt från revisionsbyråers 

preferenser besvarar hur byråerna arbetar för att skapa värde för kunden under 

revisionsuppdraget, genom att besvara hur de arbetar med sina anställda och hur de 

arbetar mot konkurrerande företag. Studiens mest betydande slutsats är att 

revisionsbyråer borde prioritera och spendera mer resurser för att särskilja sig mot 

konkurrerande företag. Det kan åstadkommas genom exempelvis en mer unik 

differentieringsstrategi, en särskiljande kultur och attraktiva förmåner för de anställda. 

Lyckas revisionsbyrån med detta kan fler goda kundrelationer skapas och mer värde 

uppstå för kunden, vilket ger en möjlighet att prissätta revisionstjänsten efter det värde 



 

 
 

 

57 

som genereras istället för per arbetad timme och långsiktigt kan det leda till en ökad 

lönsamhet. 

 

6.4 Studiens bidrag, förbättringspunkter och fortsatta studierna 

Vår studie ger ett bidrag i form av att vi kan påvisa vilka generella skillnader det finns i 

möjligheten att kunna skapa kundvärde i samband med revisionstjänsten, beroende på 

om byrån är av större eller mindre storlek. Vidare har studien skapat olika former av 

rekommendationer som enligt våra preferenser kan prioriteras för att skapa ett högre 

värde åt kunden under revisionsuppdraget. 

 

Efter studiens genomförande har vi kommit till insikt att flertalet frågor hade kunnat 

framställas på ett annorlunda sätt eller att vissa begrepp i intervjuunderlaget hade kunnat 

förklaras mer ingående, exempel är belöningssystem och rekrytering. Där 

belöningssystem hade kunnat frågats om mer ingående i dess olika delar eller ersatts 

med frågor om förmåner och motivationsfaktorer. Inom rekryteringen hade det kunnat 

undersökas mer specifikt hur byråerna går till väga, både för att marknadsföra byråns 

varumärke men även vilka personliga egenskaper som prioriteras under en 

anställningsintervju. Vid en revidering av arbetet hade vi valt att ställa mer ingående 

och specifika frågor kring ämnet för att minska antalet generella svar. Vi var dock 

medvetna innan studiens genomförande att alltför ingående frågor kunde leda till 

uteblivna svar på grund av en ovilja från respondenten att berätta för mycket om det 

interna arbetet i organisationen. 

 

För den fortsatta forskningen inom området finner vi det intressant att göra en mer 

djupgående studie på varje enskild byrå genom att intervjua flera respondenter, för att 

undersöka vilka interna skillnader det finns. Vår studie är genomförd inom området 

Kalmar och dess omnejd, därför vore det intressant att undersöka vidare vilka skillnader 

det finns inom olika lokala områden. Då intervjuer endast bedrivits med de som 

erbjuder revisionstjänsten, hade det varit intressant att försöka ta reda på om åsikterna 

om det arbete byråerna utför, motsvarar vad kunderna själva anser. Vi vet dock att det 

på grund av revisorns tystnadsplikt inte är möjligt att få uppgifter om en specifik kund 

och därav hade det varit svårt att kunna göra en matchning mellan revisorns och 

kundens preferenser om värdeskapande arbete. Ett annat forskningsområde som hade 
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varit intressant att belysa är hur marknaden för revision hade förändrats om kravet för 

den lagstadgade revisionen hade höjts och färre företag hade blivit tvungna att utföra en 

revision. Att en höjning av kraven troligen kommer att ske i framtiden är något ett fåtal 

respondenter belyst, detta då EU:s direktiv för lagstadgad revision förändrats. Vår 

uppfattning är att en sådan förändring kommer påverka framförallt små men även större 

revisionsbyråer på lokala marknader, då dessa byråer har en större andel kunder av 

mindre karaktär. Om revisionsbolagen idag fortsätter arbeta för att generera värde från 

tjänsten ser vi att det finns en möjlighet att fler stannar kvar som kunder trots en 

förändring av kravet, vilket skulle innebära att fler företag efterfrågar revisionen 

frivilligt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Frågeställning: 

Hur skapar revisionsbyråer värde för kunden i samband med ett revisionsuppdrag? 

Förklara frågeställning, syftet med studien, etiska skäl, anonymitet! 

  

Inledande kontrollfrågor: 

Har vi klargjort syftet med arbetet tillräckligt? 

Får vi spela in samtalet? 

Aktuell revisionsbyrå och namn? 

Hur många anställda är ni på kontoret? 

Arbetstitel/tjänst? 

Arbetserfarenhet? 

 

Externt perspektiv (kund och konkurrenter) för att skapa kundvärde: 

1. Är relationen till kunden av betydelse för att skapa kundvärde och i så fall hur?  

  

2. Hur arbetar ni för att öka kundens kunskap och involvering i revisionsprocessen 

(planering, granskning och rapportering) för att öka tjänstens värde för kunden? 

  

3. För att uppnå konkurrensfördelar, nyttjar ni lågkostnads- eller 

differentieringsstrategier? 

  

4. För att attrahera de önskade kunderna, skapar ni olika tjänsteerbjudanden till 

olika kunder? 

 

5. Är byrån eller enskilda revisorer specialiserade inom enskilda affärsområden? 

  

6. Har ni några metoder för att minska kundens kostnader i samband med 

revisionen (exempelvis rådgivning och verktyg för att underlätta arbetet)? 

 

7. Den kvalitetssäkring revisionen ger enligt teorin, bedömer du att denna egenskap 

skiljer sig åt beroende av vilken revisionsbyrå kunden väljer att anlita? 



 

 
 

 

II 

  

8. Har ni möjligheten att erbjuda kunder attraktiva tilläggstjänster och i så fall 

vilka? 

 

Internt perspektiv (medarbetare) för att skapa värde till kunden: 

9. Finns mål i företaget kopplat till att uppnå kundvärde? 

  

 9a.Vilka metoder används för att implementera målen hos medarbetarna 

 eller i byrån? 

 

 9b. Använder ni några mätinstrument kopplat till målen, till exempel mått 

 för kundnöjdhet eller nyförvärvade kunder? 

 

10. Då revisorns uppgift är att vara oberoende och objektiv, hur agerar ni inom 

företaget om det ej är tillämpbart? 

 

11. Finns någon unik företagskultur inom bolaget som särskiljer er från 

konkurrenter och i så fall vad utmärker den? 

 

12. Hur arbetar ni för att rekrytera och utveckla medarbetare, alternativt (vid få eller 

inga anställda) utveckla egen kompetens? 

  

13. Under vilket skede i revisionsprocessen (planering, granskning och rapportering) 

är kompetenskraven som högst hos den ansvariga revisorn och varför? 

  

14. Har ni något belöningssystem för att motivera och behålla medarbetare, hur är 

det i så fall uppbyggt (baserad på individuella eller kollektiva prestationer)? 

Alternativ fråga för en mindre revisionsbyrå; varför välja att arbeta på en mindre 

byrå? 

Avslutande kontrollfrågor: 

Är det något ni vill komplettera eller ta upp? 

Vill ni läsa igenom sammanställningen? 

Anonymitet? 
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