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Abstract 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at 

the Linneaus University, 2012 

Authors: Carolina Lindell and Frida Widgren 

Supervisor: Sven-Olof Yrjö Collin 

Examiner: Christopher von Koch 

Title: Trust, more than just a word - how auditors use different attributes in the first 

meeting of a new client 

Background: Trust is an important prerequisite for building good relationships. 

Auditors´ relationship to the client is also based on trust. Auditors do not often use 

advertising to promote themselves instead they use a more discrete marketing. The audit 

requirement for smaller companies where abolished in 2010 and with competition from 

several auditing firms it maybe will lead the auditors to think more about how they 

present and represent the auditing firm and themselves to make the auditing firm more 

attractive to clients. It can lead to an increased interest in taking advantage of the first 

client meeting to marketing themselves and make a good first impression. 

Purpose: The purpose of this study is to examine which attributes the auditors think are 

important for an auditor to possess when meeting a new client for the first time. 

Furthermore, the purpose is also to investigate if trust is important to build within the 

first meeting and in that case what kind of trust the auditor wants to create within the 

first meeting. 

Method: We initiated the study by conducting six interviews to provide a basis for our 

quantitative part of the study where we created a survey. The survey was sent to all 

approved and certified auditors, who are members of FAR (3516 auditors), which 

resulted in responses from 403 auditors. 

Conclusions: Our results demonstrate that who will be responsible for the first client 

meeting is primarily based on the auditors’ knowledge and the auditors’ personal skills. 

The study also shows that auditors primarily focus on personal trust rather than to create 

trust for the auditing system within the first client meeting. Moreover, the study 

revealed that the size of the city and the size of the auditing firm have some impact and 

cause the auditors' attitudes to differ.  
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Sammanfattning 

Civilekonomuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

VT 2012.  

Författare: Carolina Lindell och Frida Widgren 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

Examinator: Christopher von Koch 

Titel: Förtroende, mer än bara ett ord – hur revisorer använder sig av olika faktorer i det 

första klientmötet 

Bakgrund: Förtroende är en viktig förutsättning för att skapa goda relationer. 

Revisorns relation till klienten bygger även den på förtroende. Revisorer använder sig 

ofta inte av reklam för att marknadsföra sig utan använder sig av en mer diskret 

marknadsföring. Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag tillsammans med 

konkurrens från flera revisionsbyråer kan det leda till att revisorer tänker mer på hur de 

presenterar och framställer revisionsbyrån och sig själva för att göra byrån mer attraktiv 

för klienter. Det kan leda till ett ökat intresse att ta tillvara på det första klientmötet för 

att marknadsföra sig och göra ett gott första intryck. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer som revisorerna tycker är 

viktigt att revisorn besitter som får ansvara för det första klientmötet. Syftet är även att 

undersöka om det är viktigt att skapa förtroende i det första klientmötet och vilken typ 

av förtroende som revisorn i så fall vill förmedla till klienten.   

Metod: Först gjordes en kvalitativ studie där vi genomförde sex intervjuer för att ge 

underlag till vår kvantitativa del av studien i form av en enkät. Enkäten skickades till 

alla godkända och auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR (3516 revisorer) 

och resulterade i svar från 403 respondenter.  

Resultat/Slutsatser: Studiens resultat visar att vem som får ansvara för det första 

klientmötet främst baseras på den kunskap revisorn besitter och revisorns personliga 

egenskaper. Studien visar även att det personliga förtroendet är i större fokus än att 

skapa förtroende för revisionssystemet i det första klientmötet. Storlek på stad revisorn 

arbetar i och revisorns byråtillhörighet visade sig ha en viss påverkan på revisorernas 

attityder kring de påståenden som ställts om våra faktorer.   
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1. Inledning 

et inledande kapitlet tar upp bakgrunden till revision och varför det finns för att 

sedan påvisa att revisionsbyråer också behöver marknadsföra sig i det första 

klientmötet. Problemdiskussionen kommer mynna ut i en problemformulering för att 

sedan belysa syftet och nyttan med studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Revisionsyrket är ett gammalt yrke vilket tyder på att revision av organisationers 

räkenskaper är viktigt för att säkerställa att företag bedrivs på ett korrekt sätt (Watts & 

Zimmerman 1983). Revisionsyrket ansågs tidigt vara ett hedersuppdrag och utfördes 

ofta av välkända personer med ett gott rykte. I Sverige infördes den första 

auktorisationen av revisorer år 1912. Det var dock inte förrän 1944 som revision blev 

lagstadgat och en stor anledning till detta var Kreugerkraschen. Många företag är stora 

vilket gör att ägaren inte kan kontrollera allt som sker i företaget. Det innebär att ägaren 

måste ta in andra personer som kan hjälpa till att styra företaget vilket gör att det 

uppstår informationsasymmetri när ägaren släpper ifrån sig en del av kontrollen till 

andra. Revisorn är en av aktörerna som finns till för att minska informationsasymmetrin 

och skydda ägarna genom att se till att informationen som ges ut är pålitlig (Jansson, 

Jonnergård & Larsson 2010).  

Revisionsbyrån kan klassificeras som ett professionellt tjänsteföretag (Annell & Bruszt 

1986). Revisionsyrket anses vara en profession eftersom det finns vissa krav på 

kompetens som utesluter de som saknar kompetensen från professionen. Revisorer har 

även i samhället ett formellt erkännande eftersom det finns en licensiering inom 

området. För att agera i enlighet med en profession krävs vissa egenskaper, bland annat 

den specifika kompetensen, etiska riktlinjer, en förening för medlemmarna inom 

professionen och att revisorerna följer de beteendekoder som finns (Montaga 1974). 

Revisorer arbetar inom organisationer som erbjuder tjänster. I ett samhälle där tjänster 

och varor säljs är det viktigt att tillit och förtroende skapas mellan olika parter för att 

kunna bygga upp samhället på ett hållbart sätt. Eftersom det är revisorns uppgift att 

skapa förtroende för företagens räkenskaper och skötsel externt innebär det även att 

revisorerna själva måste upplevas som förtroendeingivande gentemot sina klienter för 

D 
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att klara uppgiften (Solli, Johansson & Jönsson 2006). Förtroende som kan tänkas vara 

viktigt för revisorn att skapa i det första klientmötet kan förtroende för 

revisorsprofessionen, förtroende för revisionsbyrån och ett förtroende för dem själva 

som personer. I uppsatsen kommer begreppet klient användas för att benämna det 

företag som revisionsbyrån reviderar. Klient kommer användas eftersom kunden i detta 

fall är det reviderade företagets intressenter. Intressenterna vill ha den tillförlitliga 

informationen för att kunna fatta beslut (Jonnergård & Agevall 2012 se Fransson & 

Cundara). 

Liu och Leach (2001) påpekar att där det finns förtroende i relationen mellan olika 

aktörer är det lättare att öppna upp sig och dela med sig av den information som finns, 

vilket visar på att det i relationen mellan revisor och klient är viktigt för revisorn att 

skapa förtroende. Genom att skapa ett förtroende i en klientrelation kan det innebära en 

konkurrensfördel där trygghet också skapas (Sandberg 2009). För att revisorn ska skapa 

förtroende bygger dennes arbete på att ha ett oberoende gentemot klienten, en hög 

kompetens och tystnadsplikt (Öhman 2004). Enligt Echeverri (2000) är det viktigt för 

ett tjänsteföretag att skapa tillit gentemot sina klienter vilket även gäller för revisorn 

eftersom han/hon måste skapa ett förtroende och tillit gentemot klienten för att klienten 

ska kunna lita på att revisorn gör ett bra arbete och agerar professionellt.  

Revisionsbyråer är vinstdrivande företag som är beroende av att behålla och attrahera 

nya klienter för att överleva. Revisionsbyråerna konkurrerar med varandra vilket gör att 

revisorerna måste sälja in sina tjänster för att klienterna ska välja just deras byrå. 

Samtidigt som revisionsbyråerna måste gå med vinst för att överleva ska de även tänka 

på att agera för allmänhetens intresse (Jonnergård & Agevall 2012 se Fransson & 

Cundara). Revisorsprofessionen har funnits länge (Watts & Zimmerman 1983), vilket 

visar på att behovet av att tillvarata allmänhetens och intressenternas intressen finns. 

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades år 2010 vilket innebär att dessa 

företag inte längre enligt lag måste ha en revisor som granskar deras bokföring (Munck 

2011). För revisorerna innebär detta att de nu måste ta en mer aktiv roll och 

marknadsföra sig för att behålla klienterna. Det är även viktigt att behålla befintliga 

klienter och inneha en god klientrelation med företagen för att inte förlora dem till andra 

revisionsbyråer (Hemant & Boström 2010). Gummesson (1991) påpekar att det är 

viktigt att värna om klienterna för att bli ett framgångsrikt företag.  
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare har revision och marknadsföring ofta inte förknippats med varandra men den 

synen har börjat suddas ut (Gerlofstig 2010, Kotler, Hayes & Bloom 2002). Problem 

som en revisionsbyrå kan ställas inför är att tiden inte räcker till för att hinna 

marknadsföra revisionsbyråns tjänster och att de inte har den kunskap kring 

marknadsföring som behövs. Revisionsbyråerna debiterar inte klienterna för den tid de 

lägger ner på att marknadsföra sig och därför kan det göra att revisorerna är mer 

obenägna att lägga tid på marknadsföring (Sweeney, Soutar & McColl-Kennedy 2010). 

Klienterna får ändock i slutändan betala en del av marknadsföringskostnaderna eftersom 

de fasta kostnader som revisionsbyrån har måste täckas av de intäkter de får från 

klienterna. De flesta olika typer av företag har marknadsföringsaktiviteter som i och för 

sig för med sig en kostnad men de görs i syfte att öka intäkterna. En lyckad 

marknadsföringsaktivitet kan därmed leda till att revisionsbyråerna kan bibehålla 

befintliga klienter och förhoppningsvis få in nya klienter som kan bidra till en ökad 

intäkt.  

I och med att revisorn nu mer aktivt behöver sälja in sina tjänster på grund av 

revisionspliktens avskaffande är det intressant att undersöka hur revisorn gör för att 

sälja in sina tjänster och skapa ett förtroende gentemot klienten. Både revision och 

marknadsföring bygger på att införliva ett förtroende (Gummesson 2002; FAR 2012a). 

Hur leverantören av tjänsten presenterar sig vid ett klientmöte är viktigt för ett 

tjänsteföretag. Med en personlig kontakt kan beslutsprocessen påskyndas och den 

personliga kontakten möjliggör justeringar under samtalets gång (Kotler, Hayes & 

Booms 2002). Mueller et al. (2011) beskriver att revisionsbyråer har blivit mer 

vinstdrivande än tidigare vilket tyder på att revisionsföretagen blir mer lika traditionella 

marknadsagerande företag och måste marknadsföra sina revisionstjänster när det inte 

längre är lagstadgat för vissa företag. Enligt Gummesson (2002) är det viktigt att även 

marknadsföra sig mot sina redan befintliga klienter vilket för revisionsbyråerna innebär 

att det är viktigt för dem att även marknadsföra sina tjänster gentemot de företag som 

har revisionsplikt för att få in stora klienter och intäkter till revisionsbolaget.  

För revisionsbolagen borde det därför vara viktigt vem de väljer att presentera för både 

potentiella och redan befintliga klienter. För professionella tjänsteföretag är mötet 

ansikte mot ansikte en viktig del i marknadsföringen (Sweeney, Soutar & McColl-

Kennedy 2010). Därför tror vi att det finns en tanke bakom vem klienten möter för 
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första gången och att det är ett viktigt steg i marknadsföringsprocessen. Revisionsbyråer 

har generellt sett varit dåliga på att marknadsföra sig men i en undersökning som gjorts 

visar det sig att många revisorer har en positiv syn på marknadsföring och engagerar sig 

mer i marknadsföringsprocessen för revisionsbyrån (Gerlofstig 2010).  

Tidigare har marknadsföring inte ansetts som en arbetsuppgift för revisorer eller en del 

av professionen (Reid 2008). Med tanke på att klienten vill träffa en professionell 

revisor har det inte ansetts lämpligt med marknadsföring och personer som försöker 

sälja in revisionsbyråns tjänster. Professioner har traditionellt sätt inte velat bli sedda 

som säljare och har inte ansetts ha de karaktärsdragen som en bra säljare behöver 

(Kotler, Hayes, & Bloom 2002 se Hodges & Young, 2009). 

I det första mötet med en ny klient är det viktigt att göra ett bra intryck och skapa 

förutsättningar för goda långsiktiga relationer (Echeverri 2000). Förtroende är viktigt 

för att skapa långsiktiga relationer och det är viktigt att kunna se skillnad mellan 

förtroende för en person och förtroende för företaget som personen arbetar för (Jiang et 

al. 2011). För revisorn är det dock viktigt att inte förlora sitt oberoende (Munck 2011). 

På en revisionsbyrå finns det olika typer av möten såsom det första mötet med en möjlig 

klient och återkommande möten med befintliga klienter. Denna uppsats behandlar det 

första mötet då revisionsbyrån försöker vinna en potentiell klient.  

För att erhålla förtroende är en viktig förutsättning att bli accepterad och uppfattad på 

ett korrekt sätt (Ohlsson 1996). Som ett ordspråk säger ”Du får aldrig en andra chans att 

göra ett gott första intryck”. Det är intressant att se vem revisionsföretaget väljer att 

ansvara för det första klientmötet och om det skiljer sig åt beroende på vem klienten är, 

i och med att marknadsföring nu blivit mer betydelsefullt. Echeverri (2010) beskriver att 

det finns både informella och formella bemötanden därför är det intressant att granska 

hur formellt eller informellt revisorn agera gentemot klienten. Med formellt bemötande 

menas att bemötandet håller sig inom vissa givna ramar och koder, medan det 

informella beteendet går utanför dessa ramar och personen agerar på ett sätt som inte 

förväntas (Echeverri 2010). Anderson-Gough, Grey och Robson (2000) beskriver att 

nyanställda inom en profession formas genom träning och utbildning för att passa in i 

professionen. I en studie av Molloy (1988) visade det sig att kläder har betydelse för hur 

seriös och förtroendeingivande en revisor anses vara. Revisorer i filmbranschen i denna 

studie hade slutat använda sig av kostym som arbetsklädsel för att mer likna klädseln 
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hos deras klienter, vilket inte uppskattades av klienterna. De krävde att få andra 

revisorer som ingav ett större förtroende. Det finns kurser i hur revisorn ska agera för att 

värna om företagets varumärke och skapa ett förtroende hos klienten. Kursen tar upp 

vett och etikettfrågor i arbetslivet (Civilekonomernas Informations AB 2012). Genom 

dessa två exempel kan det illustreras att hur revisorerna framställs för klienten faktiskt 

har en betydelse och är ett aktuellt ämne av stor vikt.  

Det finns studier som har försökt att kartlägga hur stor betydelse den icke-verbala 

kommunikationen har i ett bemötande (Birdwhistell 1970), (Bovée & Thill 2012). 

Birdwhistell (1970) kom i en studie fram till att den icke-verbala kommunikationen 

utgjorde 65 procent och att den verbala kommunikationen stod för 35 procent. En annan 

studie kom fram till att den icke-verbala kommunikationen stod för närmare 70 procent 

(Bovée & Thill 2012). De olika studierna visar på att den icke-verbala 

kommunikationen har en stor betydelse i mötet med andra (Birdwhistell 1970), (Bovée 

& Thill 2012). 

 

I arbetslivet finns det olika yrken som kan innebära att anställda har ett formellt eller 

informellt bemötande gentemot en klient. Yrken med strikta regler och beteendekoder 

visar ofta på ett mer formellt beteende (Echeverri 2010). Revision kan ses som ett 

formellt yrke eftersom deras arbetsuppgifter styrs av olika lagar. När en revisor skapar 

en nära relation till klienten kan relationen bli mer informell vilket gör att problem kan 

lösas via kommunikationsmedel som telefon eller mail. I den informella relationen litar 

parterna på varandra (Gummesson 2002). Faktorer som visat sig vara viktiga i 

bemötandet med klienten är kompetens och personlighet (Echeverri 2000, Gummesson 

2002). Gummesson (2002) nämner även att yrke, ålder och kön är egenskaper som 

påverkar hur personen uppfattas. Även Ohlsson (1996) nämner personens klädsel, deras 

utseende, sätt att prata och deras sätt att agera som faktorer människor uppfattar vid ett 

första möte. När revisionsbyråerna väljer ut revisorer att ansvara för ett första 

klientmöte är det då dessa faktorer som är avgörande för vem som presenteras? Finns 

det någon avgörande faktor eller finns det fler faktorer som är betydande för hur de vill 

visa upp företaget och skapa förtroende i det första mötet med klienten? 
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1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande 

frågeställning: 

 Vilka faktorer tar revisionsbyrån hänsyn till vid det första fysiska mötet med en 

ny potentiell klient och vilket förtroende anses viktigt att skapa i detta möte? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att förstå vilka faktorer revisionsbyrån tar hänsyn till när de 

bestämmer vem som ska ansvara för det första klientmötet. Det gör vi genom att 

kartlägga vilka faktorer som avgör vem som får ansvara för det första mötet med en ny 

potentiell klient och vilka faktorer personen använder sig av. Syftet är även att 

undersöka om det är viktigt att skapa förtroende i det första mötet och i så fall vilken typ 

av förtroende som revisorn vill förmedla till en klient. 

Nyttan med uppsatsen är att skapa förståelse för hur revisorer marknadsför sig vid ett 

första klientmöte för att erhålla uppdraget. Förhoppningarna är att göra 

revisionsbyråerna mer medvetna om hur de kan använda sig av olika faktorer för att 

skapa förtroende vid ett första klientmöte.    

1.5 Disposition 

 

KAPITEL 2 – UPPSATSENS METOD  

I kapitlet tas uppsatsens vetenskapliga arbetssätt upp för att förklara hur uppsatsens 

uppbyggnad ser ut. Det finns teorier kring marknadsföring respektive revision men 

teorierna är ofta inte sammankopplade vilket innebär att vi arbetat på ett deduktivt sätt 

med ett induktivt inslag.  

KAPITEL 3 - TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitlet inleds med att vi tar upp teorier kring förtroende och marknadsföring sedan 

diskuteras att revisionsbyrån är ett professionellt tjänsteföretag och innebörden av det. 

Vi kommer därefter att beskriva klienternas förväntningar på revisorn för att sedan 

kartlägga vilka faktorer vi tror kan påverka valet av person som revisionsbyrån väljer 

som ska ansvara för det första klientmötet. De olika faktorerna kommer leda fram till ett 

antal hypoteser och propositioner som senare kommer att testas. Avslutningsvis 
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presenteras en modell över de olika förtroendekategorierna samt vilka faktorer som kan 

klassificeras under de olika kategorierna.    

KAPITEL 4 - EMPIRISK METOD 

Under det här avsnittet kommer val av undersökningsdesign och datainsamlingsmetod 

att diskuteras och motiveras. Vi har valt att genomföra både en kvalitativ och en 

kvantitativ undersökning där vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer och en 

surveyundersökning för att kunna undersöka om våra hypoteser och propositioner 

stämmer. Sex intervjuer har gjorts på fyra olika revisionsbyråer. Enkäten har skickats ut 

till alla godkända och auktoriserade revisorer som är medlemmar i FAR.   

KAPITEL 5 - EMPIRISK ANALYS 

I det här kapitlet beskrivs de tester och analyser som gjorts för att undersöka våra 

hypoteser och propositioner i SPSS. Först inleder vi med att undersöka om förtroende är 

viktigt att skapa och i så fall vilket förtroende som revisorerna anser är viktigt att skapa 

i det första klientmötet. Sedan testar vi våra hypoteser i form av univariata och bivariata 

analyser och propositionerna testas med bivariata och multivariata analyser. 

Avslutningsvis ges en sammanfattning på analysen.   

KAPITEL 6 – SLUTSATS 

Kapitlet redogör för de resultat vi kommit fram till angående de hypoteser och 

propositioner som vi ställt upp i uppsatsen och dessa kopplas sedan ihop med studiens 

syfte. Senare kommer även studiens praktiska och teoretiska bidrag beskrivas. Slutligen 

kommer vi att ge förslag på vidare forskning inom området.   
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2. Uppsatsens metod 

kapitlet beskrivs att vi främst antagit ett deduktivt angreppssätt till vår uppsats med 

ett induktivt inslag. Det beskrivs att studien bygger på en positivistisk kunskapssyn 

och i kapitlet presenteras även vilka teorier som främst kommer användas och varför 

teorierna är relevanta. 

 

2.1 Forskningsansats 

Det finns litteratur kring hur revisorer skapar förtroende i samhället (Watts & 

Zimmerman 1983, Öhman 2004). Vi har dock valt att anta ett annat perspektiv genom 

att granska vilket förtroende revisorerna försöker att förmedla i det första klientmötet. 

Eftersom vi inte funnit teorier som visar på hur revisorn agerar eller bör agera i ett 

första klientmöte försöker vi sammankoppla marknadsföringsteorier med revisorns 

förtroendeskapande i det första klientmötet. Vi har alltså valt att anta ett 

marknadsföringsperspektiv som bas för vår teoretiska ansats eftersom vi tror att det 

första mötet är speciellt i förhållande till andra kontinuerliga möten mellan revisorn och 

klienten. Därför tror vi att det kan vara till nytta att använda sig av 

marknadsföringsteorier och inte enbart ta hänsyn till teorier om revisorsprofessionen.  

Utifrån vår teoretiska bas kommer vi att skapa hypoteser som vi sedan empiriskt 

kommer att testa. Genom att testa hypoteserna på ett empiriskt material kommer vi att 

arbeta på ett deduktivt sätt. För att få fram vilka faktorer som har betydelse för vem som 

får ansvara för olika revisionsuppdrag kommer vi i vår uppsats utgå från en positivistisk 

kunskapssyn. Enligt Bryman och Bell (2005) bekräftas positivistisk kunskap via sinnen 

och är värderingsfri. Uppsatsens empiri kommer att genomföras på ett objektivt sätt och 

vi kommer inte försöka påverka våra respondenter genom att lägga några värderingar i 

våra frågor och det som kommer fram under intervjuerna.  

Deduktivt arbetssätt innebär i vårt fall att vi utifrån teorier gör hypoteser som sedan 

testas genom en empirisk studie (Bryman & Bell 2005). Det deduktiva arbetssättet 

grundar sig i redan existerande teori (Patel & Davidson 2011) men uppsatsen kommer 

även att ha ett induktivt inslag eftersom vi inte funnit någon teori som sammankopplar 

marknadsföring och revisionsbyråer i ett första klientmöte. Med ett induktivt arbetssätt 

menas att teorier tas fram genom resultat av observationer (Bryman & Bell 2005).  

I 
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2.2 Teorival 

Marknadsföringsteorier beskriver hur man bör agera i ett klientmöte vilket gör att vi 

inkludera dessa teorier i vår teoretiska ram. Gummesson och Grönroos är två kända 

forskare inom marknadsföring som vi använder oss av för att skapa en bild av 

klientmötet. Gummesson är professor och var en av de första som skrev en 

doktorsavhandling om service och tjänster (Stockholms universitet 2011). Grönroos är 

professor inom service och relationsmarknadsföring och har skrivit många artiklar och 

böcker om ämnet (Hanken 2012). Teorier kring skapandet av förtroende hämtar vi bland 

annat från verk av Solli, Johansson och Jönsson, Larsson, Luhmann samt Iacobucci och 

Swartz för att förstå hur man bygger förtroende och vikten av förtroende i ett möte. Vi 

har även utgått ifrån Mueller et al. (2011) teori som konstaterar att revisionsbyråer blivit 

mer vinstintresserade och därmed mer lika traditionella företag. Vi motiverar även de 

valda faktorerna utifrån olika teorier som är relevanta för respektive område.  
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3. Teori 

det tredje kapitlet tar vi upp teorier som motiverar varför revisorer behöver skapa 

förtroende i det första klientmötet och att det kan ses som en del av 

marknadsföringen. Vidare beskrivs en modell över de faktorer som kan påverka vem 

revisionsbyrån väljer ska ansvara för ett första klientmöte. Sedan motiveras de olika 

faktorerna och leder fram till ett antal hypoteser och propositioner. Avslutningsvis 

presenteras en modell över faktorerna och vilket förtroende de genererar.   

 

3.1 Förtroende 

Det är svårt att finna en entydig definition av förtroende men något som ofta tas upp är 

människans positiva förväntningar (Solli, Johansson & Jönsson 2006). Solli, Johansson 

och Jönsson (2006, s.105) definierar förtroende som ”övertygelsen att man kan lita på 

någon eller någonting, övertygelsen att man äger annans/andras tillit”. Jacobsen och 

Thorsvik (2002, s.182) har en annan definition på förtroende; ”förtroende är att lita på 

någon (eller något) i situationer som präglas av osäkerhet”. Vidare beskriver de att 

förtroende är att lita på att den andra personen agerar i enlighet med de normer som 

normalt är förknippade med den sociala grupp som personen är verksam i. Eftersom 

revisorer agerar i en miljö där det existerar osäkerhet och revisorns finns till för att 

minska osäkerheten kommer Jacobsen och Thorsviks definition att användas. 

Finns det förtroende mellan olika parter i samhället skapar det ett högt välstånd och 

goda tillväxtmöjligheter (Solli, Johansson & Jönsson 2006). Gummesson (2002) 

beskriver att förtroende mellan olika parter är styrkan i ett samarbete. Förtroende tar 

lång tid att bygga upp men kan snabbt raseras och få oanade konsekvenser (Solli, 

Johansson & Jönsson 2006). Saknas förtroendet mellan individer och organisationer 

tillkommer det extra kostnader för att bevaka den andra parten vilket kan bli kostsamt 

(Solli, Johansson & Jönsson 2006). Skandaler som Enron och Kruegerkraschen har gjort 

att förtroendet för näringslivet har försämrats och nya lagar och regler har tagits fram 

för att återfå förtroendet för branschen igen (Jansson, Jonnergård & Larsson 2010). 

Förtroende är inte bara en samhällsfråga utan också en viktig företagsfråga och det är 

betydelsefullt för företag att vårda sitt förtroende då brist på förtroende kan försämra 

företagets lönsamhet (Solli, Johansson & Jönsson 2006). Det kostar dock att bygga upp 

ett förtroende (Jakobsson 1998), (Dopuch & Simunic 1980 se Nichols & Smith 1983) 

I 
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men förtroendet kan ses som en investering och en effektivisering för företaget 

(Jacobsen & Thorsvik 2002).  

För revisorer är det viktigt att inge ett förtroende och skapa tillit i relationen till klienten 

(Elg & Jonnergård 2011). Förtroende som skapas mellan revisorn och klienten är en 

tvåvägskommunikation där revisorn dels måste införliva förtroende hos klienten 

samtidigt som revisorn måste ha förtroende för klienten (Kotler, Hayes & Bloom 2002). 

I relationen där förtroende skapas är både förtroendegivaren och förtroendetagarens 

egenskaper viktiga. Förtroendegivarens viktigaste egenskaper är enligt Solli, Johansson 

och Jönsson (2006) personlighet, individens erfarenhet och kulturella bakgrund, vilka 

spelar en roll i vilka förväntningar som finns på personen. Med individuell erfarenhet 

menas den erfarenhet som finns mellan förtroendetagaren och förtroendegivaren. 

Personens kulturella bakgrund påverkar i vilken grad personen har förtroende för den 

andra parten och den kulturella bakgrunden påverkar vilket beteende som förväntas. 

Förtroendegivarens personliga egenskaper är det som påverkar hur mottaglig personen 

är för de andra två egenskaperna; kulturell bakgrund och individens erfarenhet (Solli, 

Johansson & Jönsson 2006). Vi kommer i studien att bortse från revisorns kulturella 

bakgrund i våra undersökningar eftersom detta är svårt att mäta.  

Förtroende kan kategoriseras in i olika grupper eftersom förtroende kan förmedlas på 

olika sätt. Luhmann (2000) delar upp förtroende i det personliga förtroendet och i 

systemförtroende. Många andra forskare inom området kategoriserar även de in 

förtroende i personligt- och systemförtroende och hänvisar till Luhmanns forskning. 

Utöver de kategorierna har även processbaserat förtroende tillkommit som en ytterligare 

kategori (Iacobucci & Swartz 2000), (Larsson 2007). Larsson (2007) har gjort studier 

kring förtroende i samband med revision vilket gör att hans forskning är relevant att 

beakta i vår diskussion kring förtroende. Man kan också tänka sig att det finns 

förtroenden som härrör sig från revisionsbyrån och revisorsprofessionen. Ett företag har 

ofta olika anseenden och karaktärsdrag som gör att det blir ett slags personligt 

förtroende som skapas för just det specifika företaget eftersom en relation till företaget 

och dess märke och image kan uppstå. Revisorsprofessionen är däremot ett 

samlingsnamn på alla revisorer och revisorsprofessionen är reglerad i lagen vilket gör 

att förtroende för revisorn som profession kan kategoriseras in under systemförtroende. 

I figur 1 visas förtroendekategorierna. 
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Personligt förtroende innebär att ha förtroende för en annan person och lita på att 

personen kommer hantera sina olika handlingsalternativ på ett sätt som överensstämmer 

med den personlighet personen utgivit sig att ha. Genom att ha personligt förtroende för 

en annan person litar man på att den personen hanterar sin frihet på ett bra sätt. 

Personligt förtroende byggs upp under en längre tid (Luhmann 2000) men det första 

klientmötet anser vi kan ligga till grund för att skapa det långsiktiga förtroendet. I det 

personliga förtroendet finns det förväntningar på den roll personen har och när personen 

agerar självständigt utefter denna roll skapas ett förtroende (Larsson 2007). Personligt 

förtroende grundar sig på personliga egenskaper snarare än sociala normer (Iacobucci & 

Swartz 2000). Hur revisorn framställs i mötet med klienten är troligtvis betydelsefullt 

för hur stort personligt förtroende klienten får för revisorn.  

Den andra kategorin, systemförtroende, innebär att ha förtroende för ett system och att 

lita på att systemet har tillräckligt med inbyggda kontroller som gör att systemet går att 

lita på (Luhmann 2000). Det finns förväntningar på att de strukturer och normer som 

finns är trovärdiga och införlivas förväntningarna skapas ett systemförtroende (Larsson 

2007). Förtroendet baseras på ett lands skrivna lagar och regler där det finns förtroende 

för att lagstiftarna arbetar på ett effektivt och rättvist sätt. Förtroendet kan skilja sig åt 

mellan länder eftersom olika länder har olika starkt skydd för exempelvis kontrakt, 

banker med mera (Iacobucci & Swartz 2000). Vi tror att när revisorn presenteras för 

klienten så har klienten en förväntning på att få sina frågor besvarade. Företagaren vet 

vad revision innebär och vilka lagliga krav som ställs för att benämna sig som revisor. 

Revisorn som presenteras anses ha den kunskap som krävs inom revision. 

Revisorsprofessionens arbete regleras av olika lagar och regler vilket gör att ett 

förtroende för systemet måste finnas.  

Den tredje och sista kategorin är processbaserat förtroende som byggs upp under 

upprepade relationer med andra. Förtroendet beror på behovet som finns mellan de olika 

parterna och deras tidigare erfarenhet av samarbetet. Ingen av våra individuella 

karaktärsdrag (se sidan 21) kan kategoriseras till processbaserat förtroende eftersom det 

Figur 1 Förtroendekategorier  
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första klientmötet sker första gången och inte under upprepade tillfällen (Iacobucci & 

Swartz 2000), (Larsson 2007). Det första mötet sker bara en gång men kan ligga till 

grund för en vidare relation. Med tiden kan ett processbaserat förtroende byggas upp. 

Ett förtroende behöver inte enbart tillhöra en av dessa kategorier utan kan även vara en 

kombination av de olika kategorierna av förtroende (Iacobucci & Swartz 2000). Vi 

kommer i slutet på teorin att återkomma till förtroendekategorierna genom att presentera 

en modell där vi kategoriserar in de olika faktorerna under personligt förtroende och 

systemförtroende.  

3.2 Professionellt tjänsteföretag 

Echeverri (2000) beskriver en tjänst, som han anser är synonymt med service, som ett 

samspel i kundens och leverantörens relation. Det som är av stor betydelse i en tjänst är 

just kundmötet när den som ska prestera något interagerar med kunden. Kundmötet 

beskrivs ofta som ”sanningens ögonblick” (Echeverri 2000). Annell och Bruszt (1986) 

samt Elg och Jonnergård (2011) framhäver att revisionsbyrån kan klassificeras som ett 

professionellt tjänsteföretag. Med professionellt tjänsteföretag menas att tjänsterna 

påverkas av de anställdas kompetens och relation till klienten och att dessa tjänster på så 

sätt är unika. Revisionsbyrån kan bygga upp en kvalitetsstämpel med hjälp av flera led 

av kompetenta medarbetare. Denna kvalitetsstämpel är enligt Annell och Bruszt (1986) 

viktig för klienten vid ett första möte med revisionsbyrån. En professionell tjänst 

kännetecknas av att vara både kvalificerad, rådgivande och problemlösande (Kotler, 

Hayes & Bloom 2002). Revisionsyrket karakteriseras av att vara ett specialistyrke där 

det krävs en formell utbildning, där revisorerna behöver inneha en licens för att få utföra 

arbetet. Yrket är lagstadgat och det är vanligt att revisorerna blir utvärderade av andra 

revisorer på den byrå de arbetar på (Elg & Jonnergård 2011).    

Generellt sett så är en tjänst mer sammankopplad med förtroende och tillit än vad 

försäljning av en produkt är eftersom tjänsten är svårare att granska och tjänsten skapas 

i utbytet mellan parterna (Iacobucci & Swartz 2000). I jämförelse med produkter är 

tjänster också mer abstrakta och svåra att ta på (Kotler, Hayes & Bloom 2002). 

Revisionsbyråernas huvudsakliga uppgift är att granska företagen och därmed bidra till 

att företagen ger ut tillförlitlig information som leder till att ett förtroende finns för den 

ekonomiska information som lämnas till marknaden (FAR 2012b). Flertalet studier har 
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kommit fram till att anställda på revisionsbyråer lär sig att agera på det sätt som 

revisionsbyrån de är anlitade på anser är ett professionellt beteende.  

Normerna för hur de anställda ska agera skapas på byråerna (Grey 1998). Det kan dock 

finnas normer även inom professionen och inte bara på revisionsbyrån, dessa kan vara 

nedskrivna och bryter revisorn mot normerna kan det leda till konsekvenser. Normerna 

inom professionen kan leda till att revisorerna agerar på ett mer likartat sätt (Jonnergård 

& Stafsudd 2009). Normerna behöver nödvändigtvis inte vara nedskrivna utan kan vara 

underförstådda och kan ha skapats av den kultur som råder på byrån eller inom 

professionen (Elg & Jonnergård 2011). Hur revisorn presenterar sig för en klient är en 

viktig del i att agera professionellt (Anderson-Gough, Grey & Robson 2000). Ritualer 

och normer skapas för att hantera situationer som annars kan skapa en osäkerhet för 

revisorerna. Normerna och rutinerna är viktiga att förstå eftersom det påverkar revisorns 

valmöjligheter och de bedömningar som görs. Alla medarbetare inom byrån som är 

delaktiga när en klient revideras är med och påverkar det slutliga resultatet och skapar 

förtroende hos klienten (Pentland 1993). 

Flertalet studier som genomförts på professionella tjänsteföretag har visat att 

företagsklimatet för dessa företag har förändrats. Det har blivit viktigare för 

professionella tjänsteföretag att bygga upp och utnyttja klientrelationer för att på så sätt 

vinna konkurrensfördelar (Gerlofstig 2010). Revisionsplikten avskaffades år 2010 för 

privata aktiebolag som inte uppfyller mer än ett av de villkor som nämns i 

aktiebolagslagen 9:1 (Munck 2011). Det kan ha påverkat att behovet av att 

marknadsföra sig har vuxit.  

3.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är en social process där efterfrågan och behov hos olika grupper styr 

vilka produkter och tjänster som skapas och utbyts mellan olika parter för att skapa 

värde (Kotler, Hayes & Bloom 2002). Revision är en tjänst och det finns olika sätt att se 

på vad en tjänst egentligen är. Echeverri (2000) påpekar att det enda forskare kan 

komma överrens om är att en tjänst skiljer sig från en vara på så sätt att det sker en 

interaktion mellan kunden och den som levererar tjänsten. Echeverri och Edvardsson 

(2002) hävdar dock att det är viktigast hur företaget ser på den egna verksamheten och 

det företaget erbjuder. Därmed kan ett företag som säljer bilar rikta in sig på att de säljer 

en transportfunktion, det vill säga en tjänst. I marknadsföringslitteraturen beskrivs 
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klienten som kund och därför har vi valt att använda oss av ordet kund under 

marknadsföringsavsnittet istället för klient.  

Inom marknadsföring är förväntningar ett centralt begrepp, som syftar till vad kunden 

tror kommer ske i ett möte (Echeverri & Edvardsson 2002). Marknadsföring blir därför 

en utgångspunkt för uppsatsen där vi sammankopplar de teorier som finns om hur 

förtroende skapas i det första mötet och hur revisorerna kan förmedla förtroende i 

marknadsföringen på ett attraktivt sätt. Vi ser dock inte till kundens förväntningar utan 

till vad revisorerna tror är mest relevant att ta hänsyn till. Eftersom det handlar om att 

vinna klientens förtroende tror vi att revisorn försöker ta hänsyn till klientens 

förväntningar inför mötet. 

Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver att det finns olika slags möten i en relation till 

en kund och delar in dessa möten i tre kategorier. Den första kategorin är det 

extraordinära mötet. Det är möten som sker sällan, men där det fattas stora beslut. Den 

andra kategorin av möten är regelbundna möten som kan vara förlagda till olika 

säsonger. Den tredje och sista kategorin är rutinmöten där inga större krafter läggs ner 

på mötena och de beslut som fattas. De olika mötena är situationsberoende, men 

extraordinära möten finns alltid i början och i slutet av en relation. I vår studie kommer 

vi se till en form av extraordinära möten eftersom vi belyser det första mötet med en 

klient när klienten ska fatta beslutet att anlita revisionsbyrån. 

Ett viktigt begrepp inom marknadsföringsstrategier är marketing mix. Marketing mix 

består av olika faktorer som är med och påverkar efterfrågan på det företagen erbjuder. 

Dessa påverkande faktorer kan delas upp i fyra kategorier, mer kända som de fyra P:na. 

De är produkt, plats, pris och påverkan (Armstrong & Kotler 2009). De fyra P:na är 

välkända inom marknadsföringsteorin och därför värda att ta i beaktning. 

 Produkten är den vara eller tjänst som företaget erbjuder konsumenterna och 

innefattar faktorer så som kvalité, funktioner och varumärke. 

 Platsen är viktig eftersom det är genom en bra plats företaget kan nå ut till sina 

kunder. I P:et plats ingår även olika aktiviteter för att göra företagets vara 

tillgänglig så som transport och lagerhållning.  

 Priset är vad varan eller tjänsten kostar och i P:et pris ingår även förmåner och 

olika sätt att betala på.  
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 Påverkan är hur företagen förmedlar till kunden att de ska köpa tjänsten eller 

varan, till exempel genom marknadsföring och personlig försäljning.  

För att få en så bra marketing mix som möjligt menar Armstrong och Kotler (2009) att 

det är bra att integrera dessa P:na med varandra. Ett företags profil och vilken image 

företaget signalerar påverkar kunderna (Grönroos 1996), (Echeverri & Edvardsson 

2002). Grönroos (1996) menar att om företagets eller just det kontorets profil är bra kan 

det leda till att kunder har överseende med brister i kvalitén. Echeverri och Edvardsson 

(2002, s.250) definierar image som ”det kunskapsmässiga utgångsläget hos målgrupper 

avseende ett företag, en produkt eller företeelse”. Det finns dock kritiker som menar att 

det är ett för vitt begrepp (Grunig & White 1992). Image kan riktas både utåt mot 

potentiella kunder och mot den egna personalen (Echeverri & Edvardsson 2002). 

Genom att företag har en tydlig image och lojala kunder som känner ett värde i företaget 

kan även företagets varumärke öka i värde. Revisionsbyråer har förstått värdet av att 

bygga starka varumärken och år 1998 spenderade de fem största byråerna tillsammans $ 

41 miljoner på marknadsföring (Kotler, Hayes & Bloom 2002). 

Det har framförts kritik till marketing mix och forskare såsom Grönroos och 

Gummesson har ansett att teorin med de fyra P:na behöver utvecklas (Gummesson 

1991). Hart (1994), Kotler, Hayes och Bloom (2002) och Lovelock och Wirtz (2011) 

nämner personal som ett ytterligare P som är viktigt i alla företag men framför allt i 

tjänsteföretag. Det är viktigt eftersom anställdas engagemang och attityder kan vara 

avgörande för om kunden vill anlita dem (Hart 1994). Lovelock och Wirtz (2011) och 

Kotler, Hayes och Bloom (2002) nämner ytterligare två P som viktiga i den allt högre 

konkurrensen, nämligen processer och den fysiska omgivningen. Med processer menas 

att det måste finnas goda rutiner för hur leveransen av tjänsten sker och att det sköts på 

ett effektivt sätt. Den fysiska omgivningen handlar om hur saker kring företaget ser ut, 

som till exempel byggnader, skyltar, bilar med mera. 

I uppsatsen kommer vi att använda oss av de P:na på så sätt att vi kommer studera hur 

revisorn försöker påverka klienten i det första mötet genom att till exempel presentera 

en revisor med goda kunskaper inom klientens bransch. Det kommer även undersökas 

om platsen för revisionsbyrån har någon påverkan på hur revisorn försöker skapa 

förtroende och vilka faktorer som i så fall används. Pris och produkt kommer inte 

behandlas i någon större utsträckning eftersom det är det första fysiska mötet som har 
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för avsikt att behandlas i denna uppsats och inte produkt- och priserbjudanden från 

revisorns sida. Produkten och till viss del även priset är reglerat inom professionen. P:et 

personal som vissa forskare anser bör läggas till kommer vi att undersöka i denna 

uppsats eftersom vi kommer undersöka vem revisionsbyrån väljer att ansvara för det 

första klientmötet. Den fysiska miljön kommer vi undersöka till viss del eftersom vi 

kommer ta reda på om revisorn anpassar sin klädsel inför ett första klientmöte. P:et 

process kommer inte behandlas mer ingående eftersom det avser hur produkten 

levereras och kommer efter att det första mötet har ägt rum.  

För att skapa långsiktiga framgångsrika relationer är det av stor betydelse att förstå sina 

klienters specifika behov och vad de efterfrågar. Företagets framgångar är beroende av 

att förstå klienterna (Kotler, Hayes & Bloom 2002). Gummesson (2002) beskriver att de 

fyra P:na (produkt, plats, pris, påverkan) främst används vid massmarknadsföring och 

att det istället är relationen till kunden som är viktigt för tjänsteföretag. Genom goda 

relationer skapas en trygghet vilket förenklar och berikar vardagen för båda parterna 

(Kotler, Hayes & Bloom 2002). Därför är det viktigt för tjänsteföretagen att se till de 

enskilda relationerna och mötena som uppstår mellan en leverantör och en klient 

(Gummesson 2002). Gummesson (2002, s.16) definierar relationsmarknadsföring enligt 

följande: ”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk 

och interaktion i centrum.” Hela samhället och marknaden är ett nät av relationer som 

interagerar med varandra (Gummesson 2002). Relationsmarknadsföring fokuserar på 

individen. Exempel på viktiga egenskaper i en affärsrelation är: samarbete, förtroende, 

makt, engagemang, långsiktighet, adaption, regularitet, formalisering och öppenhet samt 

personliga och sociala egenskaper. Dessa egenskaper har betydelse i 

marknadsrelationerna (Gummesson 2002). Relationsmarknadsföringens delar 

(relationer, nätverk och interaktioner) menar Gummesson kan stödjas av de fyra P:na i 

stället för att de fyra P:na ska vara centrum för marknadsföringen.  

Gummesson (2002) har skapat 30 olika relationskategorier som är viktiga att ta hänsyn 

till vid marknadsföring. Dessa relationer delas sedan in i fyra grupper. Först beskrivs de 

klassiska relationerna, så som relationen mellan leverantör och kund. Den andra 

indelningen behandlar speciella marknadsrelationerna i mötet med kunden, till exempel 

relationen till en kund som är missnöjd. Den tredje indelningen, megarelationer, 

handlar om relationer som ger stöd och gör det möjligt för marknadsrelationer, 

exempelvis EU. Nanorelationer är den sista indelningen, som innefattar relationer inom 
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organisationen och dess system och processer (Gummesson 2002). Vår studie utgår från 

en av de klassiska relationerna, nämligen den mellan leverantör och kunden. I 

fortsättningen kommer denna relation avse den relation som finns mellan revisorn 

(leverantören av tjänsten) och klienten (det företag som får sin bokföring granskad).  

Marknadsföring av professionella tjänsteföretag har undersökts av Sweeney, Soutar och 

McColl-Kennedy (2010) vilka har utgått från fem olika sätt för de professionella 

företagen att marknadsföra sig på. Dessa fem olika sätt är; nätverk, 

interaktionsmarknadsföring, transaktionsmarknadsföring, databaser samt 

marknadsföring via internet. Med marknadsföring genom nätverk menas att företagen 

genom nätverk skapar kontakter med varandra för att kunna använda dessa kontakter för 

att hjälpa varandra. Ett personligt bemötande där parterna träffas i verkligheten och 

interagerar med varandra kan vara en marknadsföringsaktivitet. Genom en god 

användning av de fyra P:na kan en bra transaktionsmarknadsföring uppnås. Med olika 

databaser och internetbaserade kommunikationsmedel kan företag nå ut med sin 

marknadsföring till specifika kunder. Sweeney, Soutar och McColl-Kennedy (2010) 

kom i undersökningen fram till att professionella företag i störst utsträckning använder 

sig av interaktionsmarknadsföring. Marknadsföring genom nätverk användes också i 

hög utsträckning. Detta visar på att den personliga marknadsföringen ansikte mot 

ansikte är betydelsefull för professionella tjänsteföretag vilket betyder att det är viktigt 

för revisionsbyråerna eftersom de är professionella tjänsteföretag. Det är just 

marknadsföringen ansikte mot ansikte som kommer studeras i vår uppsats. 

För att kunna skapa en bra interaktionsmarknadsföring är det viktigt för företagen att 

anställa lämplig personal som kan förmedla det budskap revisionsbyrån vill förmedla 

samt skapa förtroende gentemot klienten vid det första klientmötet. För att göra ett bra 

första intryck är det bra för företaget att attrahera personal som är lämpliga för arbetet 

och sedan styra och motivera personalen att bli kund- och marknadsföringsinriktade 

(Grönroos 1996).  Alla egenskaper som en person behöver ha för ett visst arbete för att 

kunna göra ett bra arbete kan inte läras ut. Många egenskaper fastställs redan under 

uppväxten och därför behöver företaget från början rekrytera personer med de eftersökta 

egenskaperna (Echeverri & Edvardsson 2002).  

Det är inte enbart de som arbetar på marknadsföringsavdelningen på ett företag som har 

ansvar för att företaget hanterar marknadsföringen på ett effektivt sätt utan all personal 
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som möter företagets kunder måste agera med marknadsföring i åtanke. Anställda i 

företaget måste vara medvetna och arbeta med kunden i fokus. I ett tjänsteföretag är det 

speciellt viktigt att all personal är medvetna om de mål, riktlinjer, strategier och policys 

som företaget har eftersom de annars inte kan representera företaget på ett bra sätt inför 

sina kunder. För stora företag är det svårt att få alla att agera som en helhet och 

företagen får ofta ta hjälp av möten, kick-offer, och träningskurser för att alla ska agera 

på ett likartat sätt (Gummesson 1991). 

Modellen nedan beskriver vilka delar av marknadsföringsteorierna som kommer vara 

relevanta för vår uppsats. I centrum står revisors- och klientrelationen och eftersom det 

är det första mötet som ska undersökas är det, det fysiska mötet som är viktigt. Till det 

fysiska mötet och den relation som skapas där kopplar vi hur revisorn vill påverka 

klienten och införliva ett förtroende. Platsen för var revisionsbyrån finns tror vi kan 

spela en viktig roll i hur relationen ser ut, hur förtroende skapas samt hur det första 

mötet ser ut. I och med att vi har för avsikt att undersöka det första fysiska mötet när 

revisorn träffar klienten är revisionsbyråns personal en viktig del i marknadsföringen i 

det första mötet och kommer stå i fokus i undersökningen. Den fysiska omgivningen 

innefattar många olika delar och vi väljer att undersöka en liten del av den genom att 

undersöka om revisorn anpassar sin klädsel inför ett första klientmöte. Dessa olika delar 

bygger tillsammans upp det som vi ska studera i en revisors första klientmöte med en ny 

potentiell klient.  

 

Figur 2: Marknadsföringsfaktorer 
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3.4 Klienternas förväntningar 

Revisionsbyråns klienter kan skilja sig åt genom att vara både stora, små, statliga eller 

privata företag (Kotler, Hayes & Bloom 2002). Klienterna har därmed olika behov som 

de vill få tillfredsställda. Trots att klienterna skiljer sig åt finns det gemensamma normer 

och förutfattade meningar som gör att deras förväntningar liknar varandra. Det kan även 

finnas förväntningar på vad revisorn ska göra och dessa förväntningar kan skilja sig åt 

mellan vad revisorn anser är deras uppgift och vad klienten tror att revisorn faktiskt gör 

(Sikka et.al. 1998). Det kan leda till att det uppstår missförstånd och förtroendet för 

revisorn kan skadas. Det är därför viktigt att revisorn är tydlig och öppen med vad 

klienten kan förvänta sig av dem som revisorer.  

Det har i en studie framkommit att revisorn framstår som trovärdig på grund av de lagar 

som finns reglerade inom området (Jansson, Jonnergård & Larsson 2010). Lagarna 

behandlar bland annat kompetenskraven som finns för att få arbeta som revisor och 

kraven ser olika ut beroende på vilken befattning revisorn har (Revisorsnämnden 

2012a). Kraven på utbildning gör att revisorn måste ha arbetat inom branschen i ett visst 

antal år och Liu och Leach (2001) och Solli, Johansson och Jönsson (2006) kommer 

fram till att kunskapen och erfarenheten gör att förtroendet för arbetet ökar. Det skulle 

innebära att klienternas förväntningar ökar när revisorn har arbetat fler år i yrket och när 

revisorn når en högre position. Kraven på utbildning gör även att revisorn av naturliga 

skäl kommer att komma upp i en viss ålder innan det är möjligt att börja arbeta. Kravet 

på utbildning gör att klienterna förväntar sig en kunnig revisor med kunskap om att 

revidera företag.  

Männen har traditionellt sett dominerat revisionsbranschen (Jonnergård & Stafsudd 

2009) och de flesta högre positioner inom branschen innehas av män (Collin et al. 

2007). Det leder till att det både finns en förväntning om att revisorn borde inneha en 

viss ålder men även en norm om att revisorn är en man. Människor har olika 

förutfattade meningar om hur anställda inom olika yrken går klädda (Joseph & Alex 

1971), (Davis 1984). Inom revisionsyrket skulle det betyda att klienterna förväntar sig 

en äldre man i kostym eftersom det är så normen ser ut. De olika förväntningarna som 

en klient har på revisorn skulle kunna leda till att revisorn försöker anpassa sig efter 

dessa förväntningar och att personen som presenteras vid ett första klientmöte därmed 

överensstämmer med normen. Vi vill undersöka olika faktorer som revisorerna kan 

tänkas använda sig av för att inge förtroende gentemot klienten.   
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3.5 Faktorer 

Ett revisionsföretags klienter kan som vi nämnt ovan skilja sig åt vilket gör att det finns 

ingen standardklient (Kotler, Hayes & Bloom 2002). I relationen mellan revisionsbyrån 

och potentiella klienter finns det olika typer av första möten. Ibland har klienten blivit 

rekommenderad en viss revisor av något annat företag, eller så kan kontakter ha 

förmedlats via banker eller nyföretagarorganisationer. Det första mötet kan skilja sig åt 

beroende på om klienten verkar inom den offentliga eller privata sektorn 

(rekognosering). Vi tror att revisionsbyråns kontor och dess karaktärsdrag kan påverka 

vem revisionsbyrån väljer att få ansvara för ett första klientmöte eftersom 

revisionsbyråernas kontor är olika stora och belägna i olika städer vilket gör att 

förutsättningarna skiljer sig åt. Även uppdragets karaktär såsom storlek på klient och 

bransch kan vara påverkande faktorer som avgör vem som får ansvara för det första 

klientmötet. För att revisionen ska kunna utföras på ett bra sätt behöver revisorn skapa 

en god relation till klientföretaget (Jonnergård & Agevall 2012 se Fransson & Cundara).   

Möjliga faktorer som kan påverka vem som får ansvara för ett första klientmöte är; år i 

yrket, klädsel, kompetens och branschkunskap, ålder, personlighet, kön samt position 

inom byrån. De olika faktorerna kommer att presenteras nedan och här visas en 

sammanfattande modell över faktorerna.  
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3.5.1 Kontoret och uppdragets karaktärsdrag 

Med kontorets karaktärsdrag menas platsen revisionsbyrån är belägen på samt om 

revisionsbyrån tillhör ”big four” eller tillhör någon annan byrå. Med ”big four” menas 

Deloitte, KPMG, Ernst & Young och PWC (FAR 2010). Med uppdragets karaktärsdrag 

avses vem klienten är och vilken bransch klienten tillhör. I en studie av Grey (1998) 

visade det sig att revisorer påverkas av den kultur och de normer som finns på byrån de 

är anställda på och att de känner en samhörighet till sin revisionsbyrå. Även Pentland 

(1993) har kommit fram till att revisorer på samma byrå använder sig av liknande 

rutiner och därmed blir en mer homogen grupp. De Angelo (1981) argumenterar för att 

större revisionsbyråer har en högre revisionskvalité eftersom en stor byrå inte är 

beroende av en enskild klient. Även i en senare studie av Franco et al. (2011) indikeras 

det att revisionskvalitén är högre i ”big four” än i mindre byråer. Eftersom större byråer 

har mer resurser att lägga på utbildning skapar det bättre förutsättningar för en bättre 

kvalité på revisionen (Dopuch & Simunic 1980 se Nichols & Smith 1983). Genom att 

forskning påvisat att revisionskvalitén ökar om revisorn tillhör ”big four” vill vi 

undersöka om det även kan bidra till att revisorn tänker mer på att skapa ett förtroende 

om de tillhör någon annan byrå än ”big four” och om det skiljer sig åt vilken typ av 

förtroende de främst vill förmedla.  

Det finns dock inte bara fördelar med att anlita en byrå som tillhör ”big four” för enligt 

Lawrence (2011) har mindre byråer en bättre lokalkännedom där de kan skapa en god 

relation med sina klienter vilket kan leda till att revisorerna upptäcker avvikelser 

tidigare. Mindre revisionsbyråer med lokal förankring har större kunskap om den miljö 

företagen verkar i (Francis & Yu 2009). Företag använder sin lokala revisor mer som en 

rådgivare än vad företag som är klient till ett stort kontor gör (Danos, Eichenseher & 

Holt 1989). Lawrence (2011) betonar även att mindre revisionsbyråer står under samma 

krav enligt lagen som ”big four” när det kommer till kompetens och utbildning. Större 

revisionskontor har ofta hand om de större företagens revision eftersom de har mer 

resurser till det. Större kontor har mer erfarenhet av att revidera publika bolag och 

medarbetarna på kontoret har en högre gemensam erfarenhet av arbetsuppgiften 

(Francis & Yu 2009). På större kontor finns det möjlighet för revisorerna att nätverka 

och konsultera varandra vilket gör att deras samlade kunskapsbas blir större (Danos, 

Eichenseher & Holt 1989). Med ovan diskussion som bakgrund är det intressant att 

undersöka denna proposition:  
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Proposition 1a: Storlek på staden där kontoret är beläget påverkar de faktorerna som 

avgör vem som får ansvara för ett första klientmöte.  

Proposition 1b: Byråtillhörighet påverkar de faktorer som avgör vem som får ansvara 

för ett första klientmöte.  

Med uppdragets karaktärsdrag menas vilken bransch klienten verkar i samt storleken på 

klientens verksamhet. Företag verksamma i vissa branscher kan ha en uppfattning om 

hur en revisor ska se ut och agera (Grey 1998). Det kan vara svårare för en kvinna att 

komma in som revisor i en mansdominerad bransch. Branschen klienten verkar i kan 

även påverka vad som ska läggas tyngdpunkt på i granskningen av bolaget vilket kan 

göra att det krävs vissa specifika kunskaper av revisorn. I och med att revisionsbyråer 

från ”big four” i större utsträckning reviderar de stora företagen (Francis & Yu 2009) 

kan klienternas storlek påverka vilka faktorer som påverkar förtroendeskapandet i det 

första mötet mellan revisorn och klienten. Är det ett stort uppdrag kan det ha större 

betydelse för byrån att få klienten att välja just den revisionsbyrån. Ett stort företag kan 

även kräva att revisorn har en högre position då revisorn kan behöva ha en viss 

behörighet för att få vara påskrivande revisor. Därav följande propositioner:  

Proposition 2a: Revisionsuppdragets storlek påverkar de faktorer som avgör vem som 

får ansvara för ett första klientmöte. 

Proposition 2b: Vilken bransch klienten är verksam i påverkar de faktorer som avgör 

vem som får ansvara för ett första klientmöte. 

3.5.2 År i yrket 

Forskning har generellt sätt visat att fler år i yrket för revisorer innebär en ökad kvalité 

på revisionen (Chee-Yeow & Hun-Tong 2010). Har en person arbetat många år inom 

samma yrke gör det att många förväntar sig att den anställde besitter stora kunskaper 

inom det yrket personen är verksam (Danos, Eichenseher & Holt 1989), (Chee-Yeow & 

Hun-Tong 2010). För revisorn innebär fler år i yrket att personen har fått bättre 

kunskaper kring vissa klienter och branscher som revisorn riktat in sig på under sitt 

yrkesliv. Revisorn blir även bättre på att förstå vilka risker som olika företag kan vara 

utsatta för. Fler år i yrket förknippas även med en större expertkunskap och att revisorn 

blir mer villig att skydda sitt rykte som revisorn byggt upp under sina år i företaget 

(Chee-Yeow & Hun-Tong 2010). Det finns dock även studier som visar att många år i 

yrket kan medföra att revisorn inte är lika uppmärksam på att upptäcka fel i en revision 

(Davis, Soo & Trompeter 2009). Har revisorn arbetat flera år inom yrket har personen 
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större kunskaper och genom att revisorn besitter denna kunskap och erfarenhet skapar 

det även ett förtroende för att arbetet utförs på ett korrekt sätt (Liu & Leach 2001), 

(Solli, Johansson & Jönsson 2006). I och med det vill vi undersöka om revisorer tycker 

att fler år i yrket är viktigt att ha i det första mötet med klienten, därav följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Det är en större sannolikhet att revisionsbyrån väljer en revisor med mer 

erfarenhet till ett första klientmöte. 

3.5.3 Klädsel 

Kläder är en form av icke-verbal kommunikation och är en funktion av social miljö, 

personlighet och livsstil. Det har visat sig att hur en person klär sig påverkar hur andra 

uppfattar personen ifråga.  Kläder är en viktig del av många människors utseende och 

spelar en viktig roll i relationerna med andra, med undantag för när personerna känner 

varandra väl (Davis 1984). När ett företag väljer att ha klädkoder inom företaget har 

klädkoden ofta för avsikt att ge auktoritet åt de anställda samt att öka deras trovärdighet 

(Molloy 1988). Kläder kan användas för att skapa en acceptans i en grupp av människor 

(Davis 1984). Rosell (2011) menar att anställda inte bör väcka känslor med sin klädsel. 

Genom sitt val av klädsel kan människor skapa förväntningar på personen eftersom 

kläder kan förknippas med specifika betydelser (Joseph & Alex 1971). Människor väljer 

att klassificera in personer för att göra det lättare att hantera och bygger sina 

uppfattningar på de observerbara karaktärsdrag som går att avläsa. Ett observerbart 

karaktärsdrag som en persons klädsel kan avspegla kön, ålder, grupptillhörighet, social 

status, värderingar, yrke, intressen, personlighet och förväntat beteende (Davis 1984). 

Beroende på hur mycket klientkontakt personerna som arbetar på revisionsbyrån har så 

kan klädkoderna skilja sig åt (Anderson-Gough, Grey & Robson 2000). 

 

Ett visst yrke eller position kan påverka förväntningarna på vilken klädsel personen med 

en viss befattning har. En uniform kan ses som en symbol och personen som bär 

uniformen kan förväntas agera på ett visst sätt. En uniform kan skapa legitimitet för 

yrket och personen som bär den (Joseph & Alex 1971), (Davis 1984). Anledningen till 

att människor förväntar sig en viss typ av uniform är baserat på ett socialt lärande och 

tidigare erfarenheter av andra som har en liknande uniform. En uniform kan göra att 

människor känner en större samhörighet med varandra samtidigt som de kan separera 

dem från andra utan uniform. Genom att bära uniform kan det göra att personen som bär 
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uniformen anses mer auktoritär och ger personen en form av social status. Det har visat 

sig att människor är mer benägna att hjälpa andra personer som tenderar att vara mer 

lika dem själva eftersom det bekräftar personens eget beteende och attityd. Val av 

klädsel kan ses som ett sätt att försöka passa in i en grupp, där människor väljer att klä 

sig beroende på hur klädnormen ser ut i gruppen (Davis 1984).      

När personer nyanställs får de ofta höra vad som inte är acceptabelt att ha på sig på 

arbetet (Grey 1998). Intervjuade personer hade i en undersökning sagt att när de 

arbetade som revisorer var de tvungna att se ut på ett visst sätt för att bli uppfattade som 

seriösa, det vill säga ”look the part”(Grey 1998). För män innebär det ofta att de ska ha 

på sig skjorta och kostym med en diskret slips (Anderson-Gough, Grey & Robson 

2005). Personer som intervjuades upplevde att det var svårare för kvinnor att ha en 

klädkod jämfört med männen (Grey 1998). Molloy (1988) hävdar att det finns en 

betingad reflex att klienter litar på män i kostym och därför väljer att anförtro svåra 

frågor till dem. Utifrån ovanstående diskussion har det visat sig att kläder har en 

betydelse för hur den anställde uppfattas, därav följande hypotes: 

Hypotes 2: Revisorn anpassar sitt val av klädsel vid ett första klientmöte. 

3.5.4 Kompetens och branschkunskap 

För att bli revisor finns det vissa kompetenskrav som måste uppfyllas. Det finns två 

olika typer av revisorer, godkända och auktoriserade revisorer. För att bli godkänd 

revisor krävs det tre års teoretisk universitetsutbildning (180 hp) samt tre års praktisk 

utbildning på en revisionsbyrå. För att bli auktoriserad revisor krävs det fyra års 

teoretisk universitetsutbildning (240 hp) och fem års praktisk utbildning. För att bli både 

godkänd och auktoriserad revisor måste ett prov avläggas hos revisorsnämnden 

(Revisorsnämnden 2012a). 

 

En studie som gjorts visar att den främsta anledningen till att revisorn framstår som 

trovärdig bygger på de lagar och regelverk som finns kring revisorns roll. Lagar som 

styr revisorns kompetens och krav på utbildning gör att ägarna i företagen har 

förtroendet för revisorn (Jansson, Jonnergård & Larsson 2010). Om personen har stor 

kunskap ökar även personens trovärdighet för att kunna utföra arbetet på ett bra och 

korrekt sätt (Liu & Leach 2001). I flera undersökningar som gjorts har de kommit fram 

till att anställdas kompetens i tjänsteföretag har stor betydelse för hur nöjda kunderna 

blir (Echeverri 2000). Solli, Johansson och Jönsson (2006) beskriver att 
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revisionsbyråerna tillhandahåller en tjänst som i stora drag är en kombination av 

oberoende och kompetens.  Kompetens har genom forskning visat sig vara en betydande 

faktor för att skapa förtroende gentemot klienten, därav följande hypoteser: 

 

Hypotes 3a: Specifik branschkunskap ökar sannolikheten för att revisorn får ansvara 

för ett första klientmöte. 

 

Hypotes 3b: Hög kompetens ökar sannolikheten för att revisorn får ansvara för ett 

första klientmöte. 

3.5.5 Ålder 

Nyare generationer inom revisorsyrket har växt in i revisionsyrket med tanken att 

revisionsbyråer behöver marknadsföra sina tjänster för att behålla sina klienter på en 

marknad där konkurrens existerar. Lawrence (1988) har undersökt om personalens ålder 

har betydelse hos ett elföretag och kommit fram till att det inte är den absoluta åldern 

som är avgörande för vad som förväntas av den anställda. Det finns en norm för vilken 

ålder en person med ett visst yrke eller position bör ha. Är personen yngre än den 

förväntade åldern kan åldersnormen göra att den andra parten får ett minskat förtroende 

för personen då den tror att den andra parten inte besitter tillräckligt med erfarenhet för 

att kunna utföra uppgiften på ett bra sätt. Inom olika yrken förväntas de anställda nå till 

nästa steg och gör de inte det så kan det ses som ett misslyckande.  

Det är svårt att ändra den åldersnorm som finns på ett företag om de inte ändrar den 

åldersfördelningen som finns. Lawrence (1988) kom i sin studie fram till att den 

förväntade åldern visade sig tydligast när det gäller olika positionsnivåer, men att enbart 

en del av förväntningarna kunde förklaras av den verkliga åldern, år i yrket, karriärnivå 

eller utbildning. Jonnergård och Stafsudd (2009) har kommit fram till att det är lättare 

för äldre revisorer att få respekt och gensvar hos klienterna än vad det är för yngre 

revisorer. 

En intervjuad revisorsassistent nämnde i en studie av Anderson-Gough, Grey och 

Robson (2000) att åldersgapet mellan dem själva och företagets anställda var ett stort 

problem när de skulle ut på en revision. Även Grey (1998) nämner att det finns ett 

problem med att vara ung på en revisionsbyrå då risken är att personen inte blir tagen på 

allvar av klienterna.  Klienter kan även misstro att någon som är ung inte har den 
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kompetens som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. För att försöka kompensera för 

den bristande erfarenheten hos unga revisorer och revisorsassistenter kan utbildningar 

med hur de bör uppföra sig vara ett sätt att väga upp för dessa brister (Grey 1998). Vi 

tror att förtroende i relation till revisorns ålder fungerar som en avmattad kurva genom 

att förtroendet inte ökar längre när revisorn kommer upp i en viss ålder. Med 

diskussionen ovan framkommer det att ålder kan påverka hur seriös och 

förtroendeingivande personen uppfattas, därav följande hypotes: 

Hypotes 4a: Är revisorn äldre än klienten ökar sannolikheten att revisorn får ansvara 

för ett första klientmöte 

 

Individer med liknande ålder delar likartade erfarenheter och har därför lättare att vara 

mer lika varandra när det gäller värderingar och attityder (Lawrence 1988). Genom att 

personerna är i samma ålder har de även upplevt samma stora händelser samtidigt i livet 

vilket gör att de har mer gemensamt när det gäller upplevelser utanför arbetet 

(Lawrence 1980, se Zenger & Lawrence 1989). Därför vill vi även undersöka om 

revisorerna istället anser att det är viktigare att vara i ungefär samma ålder som klienten 

eftersom de enligt teorin kan få en bättre relation på grund av att de är i samma 

livsstadier i livet. Därav följande hypotes: 

Hypotes 4b: Är revisorn i ungefär samma ålder som klienten ökar det sannolikheten 

att revisorn får ansvara för det första klientmötet. 

3.5.6 Personlighet 

Det finns vissa egenskaper som en revisor måste ha för att inge förtroende till sina 

klienter. Enligt Solli, Johansson och Jönsson (2006) sitter en förtroendegivande revisor 

inne på egenskaper som välvilja, problemlösning och integritet. Med välvilja menas att 

revisorn tillgodoser andras intressen samtidigt som revisorn tar hänsyn till egenskapen 

integritet som innebär att stå fast vid sina handlingar och håller sig till de lagar och 

regler som finns. Den sista egenskapen, problemlösning innebär att revisorn engagerar 

sig i sitt uppdrag och försöker lösa de problem som uppstår. Gummesson (2002) 

beskriver att personlighetstyp och personliga drag hos människor är viktiga 

förutsättningar för att skapa goda relationer.  
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En studie som beskrivs i Echeverri och Edvardsson (2002) visar att framgångsrika 

personer inom serviceyrken innehar egenskaper som är svåra att lära ut. Egenskaper 

som kom fram var bland annat charm och energi som är inneboende egenskaper som är 

svårt att lära ut till de andra anställda. För att lyckas inom sitt yrke är en bra 

förutsättning att trivas med sitt arbete eftersom det gör att den personen är mer benägen 

att ge god service till sina kunder. Genom att anställa personer som passar företaget och 

dess image kan man öka kundnöjdheten hos klienterna (Liu & Leach 2001). Det är 

viktigt att revisorn har en social förmåga i sitt omväxlande yrke (Jonnergård & Agevall 

2012 se Fransson & Cundara). Redan i anställningsprocessen blir det tydligt och 

revisorer upplever att byråerna försöker finna sociala medarbetare (Katila & Merilainen 

2002).  

 

En studie som genomförts på Ericsson visar att den sociala relationen är viktig för att få 

tillträde till ett första möte med ett företag som kan bli en potentiell klient (Gummesson 

2002). När relationer ska byggas har det i flertalet studier visat sig vara till fördel att 

vara mer lik klienten eftersom personer ofta föredrar människor som är lika en själv 

(Elg & Jonnergård 2011). Personer som är mer socialt lika varandra när det gäller social 

bakgrund, ålder, kön och utbildningsnivå tenderar att ha ett större förtroende för 

varandra eftersom det ger en känsla av gemenskap (Zucker 1986, se Jacobsen & 

Thorsvik 2002). För att kunna skapa ett förtroende är det viktigt att personen levererar 

vad den har lovat och att personen visar att den är pålitlig (Liu & Leach 2001). 

 

Genom studier av Anderson-Gough, Grey och Robson (2000)  har det visat sig att 

revisorsassistenter anser att de visar professionalism genom sin klädsel, frisyr, hur de 

beter sig samt genom att uppträda seriöst. De nyanställda revisorsassistenterna får gå 

kurser för att lära sig hur de ska bete sig vid ett klientmöte. Detta för att undvika att 

revisorerna agerar på ett oprofessionellt sätt inför klienten. Revisionsbyrån kan införliva 

ett visst beteende på revisionsbyrån genom att anställa en viss typ av människor som har 

de egenskaper som är önskvärda (Anderson-Gough, Grey & Robson 2000). Att en 

person agerar professionellt är inte bara enligt personliga åsikter utan bestäms även av 

hur de agerar inom syn och hörhåll från andra. För anställda med mycket klientkontakt 

är det inte acceptabelt med mycket skämt och spelande (Grey 1998). Personlighet och 

hur personen beter sig har i ovan diskussion visat sig ha betydelse för förtroendet 

revisorn skapar gentemot klienten, därav följande hypotes: 
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Hypotes 5: Ju mer social revisorn är desto större sannolikhet är det att revisorn får 

ansvara för det första klientmötet. 

 

3.5.7 Kön 

Männen har traditionellt sätt dominerat revisionsbranschen och normen säger att 

revisorn är en man (Jonnergård & Stafsudd 2009). Även idag dominerar männen 

revisionsyrket då totalt 68 procent av alla auktoriserade och godkända revisor är män 

(Revisorsnämnden 2011). En revisor berättar att många av deras klienter är verksamma 

i tillverkningsföretag och att de ofta inte har en framåtblickande syn på jämställdhet. 

Klienterna förväntar sig ofta en manlig revisor (Grey 1998), (Anderson-Gough, Grey & 

Robson 2000). 

Jonnergård och Stafsudd (2009) har undersökt hur nyblivna revisorer uppfattar manligt 

och kvinnligt i revisionsbranschen. Det framkommer i deras studie att män och kvinnor 

anser att det finns en skillnad mellan att vara manlig och kvinnlig revisor. Skillnaderna 

ligger i att klienterna förväntar sig en man samt att kvinnor av biologiska skäl sätter 

karriären åt sidan under en period och efter det har svårt att komma ifatt sina manliga 

kollegor. Det framkom även att män har lättare att skapa sociala relationer än kvinnor. 

Det visade sig även att kvinnor anses mer noggranna, ödmjuka, lyhörda och tar mer 

ansvar för att arbetsuppgifterna blir slutförda medan män är mer riskbenägna och bättre 

på att sälja (Jonnergård & Stafsudd 2009). I en studie där mansdominerade 

organisationer undersöktes visade resultaten på att kvinnor var bättre på att samarbeta, 

lyssna och skapa långsiktiga relationer än män. Män var i förhållande till kvinnor 

generellt sett bättre på att konkurrera (Wahl 2003). Normen är att revisorn är en man, 

därav följande hypotes:  

Hypotes 6: Är revisorn en man ökar sannolikheten att revisorn får ansvara för ett 

första klientmöte. 

3.5.8 Position inom revisionsbyrån 

Det finns olika positioner inom en revisionsbyrå. En revisionsbyrå erbjuder ofta inte 

bara revisionstjänster (Jonnergård & Agevall 2012 se Fransson & Cundara) utan även 

bland annat redovisningstjänster, skatterådgivning och konsulttjänster (PWC 2012), 

(Ernst & Young 2012), (Deloitte 2012), (KPMG 2012). Inom revisionssidan i 

revisionsbyråerna finns det olika befattningar. Dessa kan grovt delas in i 
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revisorsassistent, godkänd revisor, auktoriserad revisor och partner (Elg & Jonnergård 

2004) men ofta har revisionsbyråerna också egna benämningar på olika typer av 

befattningar internt. 

Har den anställde nått en viss position inom revisionsbyrån har personen förmodligen 

även hög kompetens i och med att revisorsnämnden ställer krav på att den anställde ska 

ha vissa utbildningar och att de har klarat av de prov som behövs för att få vara 

påskrivande revisor.  Genom att det krävs vissa arbetade timmar med revision för att få 

avlägga proven för godkänd respektive auktoriserad revisor samt en högskoleutbildning 

(Revisorsnämnden 2012b, 2012c) kommer den anställda att uppnå en viss ålder innan 

den når högre positioner inom revisionsbyrån. Genom kompetens kan förtroendet för 

revisorn stärkas (Jansson, Jonnergård & Larsson 2010). 

Det har visat sig i många studier att de flesta högre positioner i revisionsbranschen 

innehas av män (Jonnergård & Stafsudd 2009), (Collin et al. 2007). Männen når även 

höga positioner inom företaget tidigare i sitt yrkesliv.  År 2002 var det enbart åtta 

procent av de höga positionerna inom ”big four” som innehades av kvinnor (Collin et al. 

2007). Utifrån diskussionen ovan framgår att positionen inom revisionsbyrån påverkar 

hur förtroendegivande revisorn uppfattas, därav följande hypotes:  

 

Hypotes 7: En högre position ökar sannolikheten att revisorn får ansvara för ett 

första klientmöte.  
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3.5.9 Förtroendemodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare nämnde vi att det finns olika slags förtroenden. De två kategorierna av 

förtroende som vi använder oss av är personligt förtroende och systemförtroende. Vi 

kommer nedan att kategorisera in våra valda faktorer under respektive 

förtroendekategori för att sedan efter insamling av empirin undersöka vilket förtroende 

som är vanligast att revisionsbyråerna tar hänsyn till när de väljer vem som ska ansvara 

för det första klientmötet med en ny potentiell klient. Den mörkare gröna färgen 

indikerar att faktorn i störst utsträckning tillhör den förtroendekategorin. Den ljusgröna 

färgen visar att faktorn även kan vara betydelsefull för denna förtroendekategori, men i 

mindre utsträckning. De olika individuella karaktärsdragen kan hänga ihop med 

varandra och ha olika starka samband. 

Vi har valt att dela upp våra faktorer på de olika kategorierna. År i yrket klassificerar vi 

främst in under personligt förtroende eftersom revisorns erfarenhet är personlig och 

knuten till just den personen (mörkgrön). Vi anser även att år i yrket kan vara en del av 

Individuella 

karaktärsdrag 

 

Personligt 

förtroende 

System 

förtroende 

År i yrket     

Klädsel     

Kompetens      

Branschkunskap   

Ålder     

Personlighet      

Kön     

Position inom 

yrket 
    

Figur 4. Individuella karaktärsdragen i relation till förtroendekategorierna 
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systemförtroendet (ljusgröna färg). Detta eftersom att år i yrket även bidrar till att 

personen i fråga ofta har hunnit utbilda sig och uppnått en högre position vilket gör att 

klienten kan ha ett systemförtroende för auktorisationen och kunskapen som revisorn 

enligt lag har krav att ha. Klädsel kan klassas som ett personligt förtroende eftersom 

klädsel är ett av de sätt revisorer kan välja att uttrycka sig på och kan leda till att 

revisorn blir accepterad av klienten (Davis 1984). Klienten kommer ha förtroende för 

revisorn om klienten tycker att utseendet och klädseln överensstämmer med vad 

revisorn utger sig för att vara, det vill säga ”look the part” (Grey 1998).  

Kompetens kan kategoriseras till systemförtroende eftersom det finns krav på en viss 

utbildning för att bli revisor (Revisorsnämnden 2012a). Kompetens kan även leda till att 

ett personligt förtroende för just den personen kan uppstå eftersom personen kan ha 

individuella kunskaper som ingen annan har.  Branschkunskap skapas genom att 

personen i fråga arbetar mer med en viss typ av företag och bygger upp en 

specialkunskap som är personspecifik och därför tillhör denna faktor personligt 

förtroende.  

Ålder klassificeras även det som personligt förtroende eftersom en revisor med en högre 

ålder ger intrycket av att ha mer erfarenhet och inger mer förtroende vilket är knutet till 

personen och därmed det personliga förtroendet. Personlighet kan även det klassas som 

personligt förtroende eftersom revisorns personlighet speglar hur han/hon kommer att 

handla gentemot klienten och om revisorn införlivar förtroende (Solli, Johansson & 

Jönsson 2006). 

Beroende på om klienten som träffar revisorn är en man eller kvinna kan det påverka 

om klienten har förtroende för revisorn eller inte eftersom människor som är mer lika 

varandra tenderar att i högre grad ha förtroende för varandra (Jacobsen & Thorsvik 

2002). Det gör att förtroendet blir sammankopplat med personen och därmed påverkar 

vilket förtroende som skapas för just den personen.  

Position inom yrket kan klassificeras in som systemförtroende eftersom det finns krav 

på både utbildning och praktisk erfarenhet för att nå till de olika positionerna inom yrket 

(Revisorsnämnden 2012a). Kompetens och position inom byrån kan signaleras genom 

att revisorn presenterar sig såsom auktoriserad eller godkänd revisor. Förtroendet finns 

eftersom kompetenskraven har utvecklats och funnits under en lång tid vilket gör att 

systemet är beprövat och har tillräckligt med inbyggda kontroller då revisorer blir 
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testade under sin yrkestid. Positionen kan även införliva ett personligt förtroende 

eftersom personen tagit sig till sin yrkesposition och därmed visat på ambitioner och 

kompetens.  

Den här modellen kommer förhoppningsvis kunna ge en bild av vilken typ av 

förtroende som revisorerna fokuserar på att skapa i det första mötet. Efter att vi testat 

våra hypoteser och propositioner kommer vi kunna uttala oss om vilket förtroende 

revisorerna lägger mest tyngd på. Det är intressant att undersöka vilket förtroende som 

är viktigt att skapa eftersom revisorerna är starkt bundna till de lagar och regler som 

finns vilket borde tyda på att systemförtroendet är viktigast att skapa. Samtidigt så är det 

personliga mötet som står i fokus i det första mötet och därmed borde det personliga 

förtroendet ha stor betydelse i det första mötet.   
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4. Empirisk metod 

apitlet om den empiriska metoden behandlar vårt tillvägagångssätt för att samla 

in empiriskt material. Vi har valt att genomföra både en kvalitativ och en 

kvantitativ undersökning där vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer och en 

surveyundersökning. Sex individuella intervjuer har gjorts på fyra olika 

revisionsbyråer. Enkäten skickades till alla godkända och auktoriserade revisorer som 

är medlemmar i FAR.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Eftersom vi vill finna faktorer som är avgörande för vem revisionsbyråerna låter 

ansvara för ett första klientmöte valde vi att inledningsvis rekognosera med tre revisorer 

om hur det första mötet med en ny potentiell klient går till. Rekognosceringen gav oss 

en förståelse och grund för hur det första klientmötet kan gå till. I vår studie utgick vi 

först ifrån en kvalitativ metod, semi-strukturerade intervjuer. Utifrån en kvalitativ 

metod kan vi skapa oss en förståelse för de problem vi har valt (Patel 1987). 

Tillvägagångssättet gav oss mer information och möjliga faktorer för att kunna se på 

vilka faktorer som revisorerna använder sig av för att inge förtroende och skapa en god 

relation till klienten i det första klientmötet. I och med att vi i våra intervjuer ville få 

fram hur revisorerna tänker inför ett första klientmöte var det lämpligt för oss att 

använda oss av en kvalitativ undersökning. 

Efter intervjuerna där vi fick fram nya uppgifter som var till hjälp för vår uppsats 

använde vi oss av en kvantitativ metod, surveyundersökning, med förhoppning om att få 

in tillräckligt med svar så vi kunde göra tester och på så vis kunna uttala oss om 

skillnader och likheter mellan revisorernas attityder. För att kunna generalisera vår 

studie var vi också i behov av att samla in en stor mängd data och därför valde vi att 

använda oss av en kvantitativ metod (Bryman & Bell 2005). Yin (2006) menar att det 

kan vara bra att kombinera två forskningsstrategier för att undersöka något, eftersom 

undersökningarna kan styrka varandra.  

4.2 Undersökningsdesign 

Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer på fyra olika revisionsbyråer för 

att få en bild av hur det första mötet genomförs och vad de anställda på revisionsbyrån 

tänker på vid ett första klientmöte. Skillnader som kan finnas är att det kan förekomma 

K 
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olika sätt att skapa förtroende på beroende på vilken kultur det finns på företaget och 

vilka klienter revisionsbyrån arbetar med. Vi valde att göra intervjuer på fyra byråer 

som är varandras ytterligheter med förhoppning om att få ut maximal avvikelse. 

Tidigare studier har visat att det finns vissa skillnader mellan revisionsbyråer som 

tillhör ”big four” och andra revisionsbyråer (Franco et al 2011, De Angelo 1981). 

Därför valde vi att göra intervjuer på både revisionsbyråer som tillhör ”big four” och på 

andra revisionsbyråer. Med ”big four” menas revisionsbyråerna PWC, Ernst & Young, 

Deloitte och KPMG (FAR 2010). Jonnergård och Stafsudd (2009) har genom en 

undersökning kommit fram till att revisorer upplevde att det fanns en skillnad mellan 

manliga och kvinnliga revisorer och att chansen att de tyckte det ökade ju större 

revisionsbyrå de arbetade på. Detta tyder på att det kan finnas skillnader på hur 

revisorerna tänker och agerar inom olika stora revisionsbyråer och vi ville undersöka 

om detta även gäller för de faktorer som vi tror påverkar vem revisionsbyrån presenterar 

vid ett första klientmöte. 

Vi har genom vår rekognosering fått indikationer på att hur revisorerna tänker vid ett 

första mötet kan skilja sig åt beroende på hur stor stad revisionsbyrån är belägen i. 

Eftersom revisionsbyråer i större städer i större utsträckning reviderar större företag 

(Francis & Yu 2009), kan det finnas en skillnad i attityderna kring faktorerna. Det 

gjorde att vi valde att genomföra våra intervjuer i två olika städer. Vi valde att göra 

intervjuer på två kontor i en större stad och intervjuer på två kontor i en mindre stad. 

Detta val av revisionskontor har gjorts för att se på ytterligheterna och om det finns 

några skillnader. Med större stad menar vi de tre största städerna i Sverige (Stockholm, 

Göteborg och Malmö) och med en mindre stad menas en stad som är belägen i en 

kommun som under 2010 hade färre än 30 000 invånare (statistiska centralbyrån 2011). 

Denna gruppering gjordes eftersom vi ansåg att de som bodde i en kommun med färre 

än 30 000 invånare kan anses bo i en mindre stad. Gruppering gjorde även att vi fick ett 

antal städer som vi sedan kunde göra tester på för att se om det finns någon skillnad i 

svaren.  
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Tabell 1. Val av revisionskontor till intervjuer 

 

 

I ruta ett genomfördes en intervju i en stor stad på en revisionsbyrå som tillhör en av 

”big four”. Samma stad besöktes även när vi gjorde intervju två där vi intervjuade två 

revisorer som arbetar på en revisionsbyrå som inte tillhör ”big four”. I ruta tre framgår 

det att vi hade för avsikt att besöka en mindre stad och ett kontor som tillhör ”big four”. 

Där intervjuade vi en revisor. Vi besökte även i denna stad ett kontor som inte tillhör 

”big four” där vi gjorde ytterligare två intervjuer. 

Genom att vi gjort flera intervjuer blir resultatet mer hållbart eftersom resultatet kan 

styrkas av flera olika revisorer. Vi valde att genomföra sex intervjuer på fyra olika 

kontor vilket vi ansåg som rimligt att hinna med inom den tidsram som fanns. Vårt 

önskemål var att få göra två till tre intervjuer på varje byrå.  

För att komma i kontakt med revisionsbyråerna i den större staden hörde vi av oss till 

revisionsbyråernas studentansvariga som sedan kunde hjälpa oss att komma i kontakt 

med revisorer på kontoret som vi kunde få intervjua. Vi önskade vilken position 

revisorn skulle ha men eftersom revisorerna var inne i en hektisk period så fick vi inte 

träffa så många revisorer som vi hade önskat. De revisorer vi träffade i den större staden 

var två partners och en auktoriserad revisor. Till de byråer där vi gjorde intervjuer i en 

mindre stad mailade vi först ett brev där vi beskrev lite kort vad vår uppsats handlade 

om och att vi skulle vilja intervjua två till tre personer på deras revisionsbyrå. Vi skrev 

även i detta mail att vi skulle ringa upp dem nästföljande dag för att diskutera 

möjligheten att få göra intervjuer. I den mindre staden fick vi träffa tre kontorschefer.  

Vi valde även att göra en surveyundersökning där vi skickade ut enkäter till godkända 

och auktoriserade revisorer på revisionsbyråer som både tillhör och inte tillhör ”big 

  Revisionsbyrå 

    Big Four Annan revisionsbyrå 

  Stor stad 1 2 

Stad 

Liten stad 3 4 
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four”. Anledningen är att det i intervjuerna framkom att det främst är godkända och 

auktoriserade revisorer som har ansvar för det första klientmötet eftersom det är de som 

är påskrivande revisorer, därför har vi valt att enbart skicka vår enkät till dessa. Genom 

att skicka ut enkäter till olika revisionsbyråer i olika städer ville vi få fram om det finns 

någon skillnad mellan ”big four” och inte ”big four” samt om staden de arbetar i 

påverkar vilka faktorer som är viktiga när det bestäms vem som får ansvara för det 

första klientmötet.  

4.3 Metod för datainsamling 

För att samla in data har vi genomfört intervjuer på fyra revisionsbyråer där vi ställde 

öppna frågor där de intervjuade fick förklara hur de tänker när de bestämmer vem som 

ska få ansvara för ett första klientmöte och hur de tänker när de framställer sig för 

klienten. Insamlingsmetoden intervju valdes för att få reda på faktorer som har spelat 

roll i deras fall. Vi ställde samma frågor till de intervjuade personerna och i samma följd 

för att undvika att påverka personerna, samtidigt gav vi dem möjligheten att svara fritt 

inom ramen för vår fråga för att få fram vilka faktorer som kan påverka (Patel 1987). 

Genom intervjuerna fick vi fram tre nya hypoteser som sedan adderades till vår enkät 

vilket gjorde att vi kunde testa dem på fler revisorer. De medarbetare vi har intervjuat är 

en auktoriserad revisor, kontorschefer och partners på de olika kontoren. Dessa personer 

är vana att ansvara för det första klientmötet och har därför både kunskap om vem som 

får ansvara för det första klientmötet och kunde därmed förklara för oss hur de arbetar 

med att skapa förtroende i det första mötet.  

I valet av datainsamlingsmetod funderade vi på att istället för att utföra individuella 

intervjuer använda oss av fokusgrupper där vi kunde intervjua revisorerna samtidigt. 

Fördelen med fokusgrupper är att gruppdynamiken hade kunnat ge oss en förståelse för 

varför de intervjuade personerna tycker som de gör och de intervjuade hade fått chans 

att lyfta fram frågor som de anser är viktiga att ta hänsyn till (Bryman & Bell 2005). Vi 

valde trots det bort metoden eftersom det var svårt att hitta ett datum som skulle passa 

alla de personer vi tänkte intervjua. De personer vi ville intervjua bor i olika städer och 

det gör att ett fysiskt möte hade varit svårt att praktiskt genomföra. Vi tror även att det 

hade varit svårt att få dem att ställa upp eftersom vi tror att det finns information som de 

inte ville delge de andra revisionsbyråerna. Valet att använda oss av semi-strukturerade 

intervjuer gjorde att vi ändock fick fram vad de intervjuade personerna ansåg var viktigt 
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och de fick även chansen att lyfta fram faktorer som de ansåg var viktigt att ta hänsyn 

till.   

Vi har utifrån intervjuerna och teorierna kommit fram till vilka faktorer vi ville 

undersöka i enkäten. Enkäten skickades till alla godkända och auktoriserade revisorer i 

Sverige som är medlemmar i FAR. På FAR:s hemsida kunde vi genom deras register få 

fram alla godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, med deras namn, födelseår, 

position, byrå, stad de arbetar i, när de blev auktoriserade samt deras mail-adresser. Vi 

har valt att ha med hela populationen (godkända och auktoriserade revisorer) som är 

medlemmar i FAR och populationen är totalt 3573 personer. Vi ansåg att det var rimligt 

att hinna skicka ut enkäten till samtliga personer eftersom det ökade våra chanser att få 

in fler enkätsvar att analysera. Vi har använt oss av enkätprogrammet Query and Report 

för att skapa vår enkät som vi sedan mailade ut till vår population.  

Enkät valdes som insamlingsmetod eftersom det gav oss möjlighet att testa hypoteserna 

och propositionerna som vi fick fram i teorin och genom de semi-strukturerade 

intervjuerna på ett större urval. På så sätt var möjligheten större att kunna generalisera 

resultatet i större utsträckning på fler revisionsbyråer och över ett större geografiskt 

område. Metoden lämpar sig att använda på ett stort urval (Bryman & Bell 2005). Innan 

enkäten skickades ut genomförde vi en pilotstudie där enkäten testades på tre personer, 

vi tog hänsyn till deras åsikter och vissa enkätfrågor formulerades om. Enkäten 

skickades ut via mail eftersom det är både kostnadseffektivt och innebär mindre arbete 

för respondenterna eftersom de inte behövde posta enkäten. Det fanns dock en risk att vi 

inte skulle få in tillräckligt många svar på vår enkät för att kunna generalisera. Två 

påminnelser skickades därför ut till respondenterna för att försöka öka svarsfrekvensen. 

Den första påminnelsen skickades ut efter en vecka och en andra påminnelse skickades 

ut två veckor efter första utskicket. 

4.4 Metodkritik 

När en studie ska genomföras finns det olika mått att ta hänsyn till för att 

undersökningen ska få ett resultat som är trovärdigt (Befring 1994). Bryman och Bell 

(2005) framhäver att det finns olika kriterier att ta hänsyn till beroende på om studien är 

kvalitativ eller kvantitativ. Eftersom vi använt oss av både en kvalitativ (semi-

strukturerade intervjuer) och kvantitativ (enkäter) undersökning togs dessa kriterier i 

beaktning vid planering, struktureringen och utförandet av operationaliseringarna.   
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4.4.1 Metodkritik kvalitativ undersökning 

Guba och Lincoln (1994) samt Patel (1987) beskriver att bra mått för en kvalitativ 

studie är trovärdighet och äkthet. För att resultatet ska bli trovärdigt är det viktigt att den 

som intervjuar inte gör bedömningar utifrån sina egna personliga åsikter. Genom att 

redogöra för hur intervjuerna gått till och vad som gjort att vissa val har tagits ökar 

trovärdigheten i studien (Bryman & Bell 2005). I en intervjusituation är en nackdel att 

allt inte kan registreras, men genom en noggrann förberedelse kan det viktigaste 

registreras och därmed väga upp mot den information som förlorats (Patel 1987). 

Intervjuerna spelades in och därför har vi haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna igen. Vi har noggrant redogjort för de besluts som tagits och motiverat de 

frågor vi ställt i intervjun. Äktheten i studien innefattar hur rättvisande bild som ges av 

verkligheten genom studien (Bryman & Bell 2005). Det är även viktigt att följa de 

metoder för undersökningen som bestämts (Patel 1987). I och med att vi genomfört 

semi-strukturerade intervjuer fick respondenterna möjlighet att ge sin bild av 

verkligheten därmed tog vi hänsyn till att det kunde finnas ytterligare information som 

vi inte tagit i beaktande. Genom att vi noggrant följde den struktur vi bestämt på 

intervjun blir resultaten mer äkta (Bryman & Bell 2005). 

4.4.2 Metodkritik kvantitativ undersökning 

Inom kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet viktiga kriterier. Reliabilitet står 

för forskningens tillförlitlighet och validiteten för om begreppet som undersöks 

verkligen mäts av de mått som använts vid forskningen (Bryman & Bell 2005; Befring 

1994). Eftersom vi skickade en likadan enkät med standardiserade frågor till samtliga i 

vårt urval ökar det studiens reliabilitet. Vi har även använt oss av negativa påståenden 

som gjorde att respondenterna behövde tänka efter hur frågan skulle besvaras och inte 

bara fyllde i instämmer helt på alla påståenden. Detta tillvägagångssätt ökar även det 

reliabiliteten för enkäten och studiens resultat. Vi genomförde tre pilotstudier innan vi 

skickade ut enkäterna för att minska missuppfattningar i frågorna och därmed ökar även 

det reliabiliteten. Respondenterna fick även besvara enkäten under samma tidsperiod. 

Vi tog även hänsyn till validitet i vår studie eftersom vi motiverar våra frågor och 

tydliggör de val som gjorts.  



40 
 

4.5 Operationalisering 

4.5.1 Operationalisering semi-strukturerade intervjuer 

Genom att omvandla teori till intervjufrågor kan vi få fram om våra hypoteser stämmer. 

I och med att vi prövar våra hypoteser i form av intervjufrågor kan vi undersöka vår 

forskningsfråga. Här nedan kommer vi att gå igenom de frågor som ställdes under 

intervjuerna och motivera varför frågorna var relevanta. I intervjuerna fick vi fram 

material som vi kunde använda för att skapa enkätfrågor och det bidrog till en 

ytterligare dimension till analysen. Först ställde vi frågor om det första klientmötet, 

sedan om förtroende i det första mötet. Vidare ställde vi frågor rörande våra faktorer 

som kan påverka och avslutningsvis gav vi respondenten chans att komma med 

kompletterande svar. Vi valde att ställa frågorna i denna ordning därför att vi först ville 

rikta in intervjun på det första klientmötet och hur det ser ut för att skapa en grund för 

de frågor som följde, som handlade om vilka faktorer som är avgörande för att skapa 

förtroende. Vi valde sedan att ställa frågor om de faktorer vi i teorin fått fram skulle 

kunna påverka på ett så neutralt sätt som möjligt, för att inte påverka den intervjuade 

personen. Genom att avsluta med en öppen fråga var vår förhoppning att fånga in 

information som förbisetts eller som vi inte visste om. Nedan motiveras 

intervjufrågorna.  

4.5.1.1 Första mötet 

För att få reda på hur det första mötet med en potentiell klient ser ut valde vi att ställa 

följande frågor. 

 Hur ser ert första möte ut med en potentiell klient? (1) 

 Var sker det första mötet? (1a) 

 Hur många från byrån åker ut till klienten vid det första mötet? (1b) 

 Vem/ vilka på företaget träffar ni? (1c) 

 Kan det första mötet skilja sig åt? Om ja, vad är det som gör att de skiljer 

sig åt? (1d) 

Vi valde att ställa dessa frågor eftersom vi utifrån rekognosering förstått att det inte 

finns ett standardiserat första möte utan vi vill förstå hur den intervjuades olika första 

möten ser ut. Teorier säger att det finns skillnader mellan revisionsbyråer som är med i 

”big four” och andra revisionsbyråer (De Angelo 1981; Franco et al.2011; Dopuch & 

Simunic 1980 se Nichols & Smith 1983; Lawrence 2011; Francis & Yu 2009; Danos, 
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Eichenseher & Holt 1989). Genom att ställa en öppen fråga kan vi få fram om det första 

mötet ser olika ut och om det skiljer sig åt på olika byråer eller i olika städer i och med 

att vi gör intervjuer på fyra olika kontor.  

Genom att ställa nedanstående frågor fick vi ta del av tankegångar som ligger till grund 

för det första klientmötet. 

 Vad föregår ett första klientmötet? (2) 

 Vem bestämmer vem som skickas ut på klientmötet? (2a) 

 Förbereder du dig på något sätt innan ett första klientmöte? (2b) 

Med fråga 2a, vill vi se om det är kontorschefen eller någon annan som avgör vem som 

får ansvara för det första klientmötet. Den som avgör vem som får ansvara för det första 

klientmötet är den personen som beslutar vilka faktorer som är viktiga att beakta vid ett 

första klientmöte. Med fråga 2b, vill vi få fram vad revisorn vill förmedla i det första 

klientmötet, till exempel förtroende, kompetens m.m. 

4.5.1.2 Förtroende 

Förtroende är viktigt i relationen till klienten (Solli, Johansson & Jönsson 2006; 

Gummesson 2002). Vi vill få fram om förtroende är viktigt för revisorn att skapa vid ett 

första klientmöte i och med att förtroende inom marknadsföring är en viktig 

förutsättning för att skapa goda relationer och är en konkurrensfördel (Gerlofstig 2010). 

 Hur skapas förtroende mellan dig och klienten vid ett första klientmöte? (3) 

Med frågan vill vi även få fram vilken typ av förtroende revisorn strävar efter att inge, 

om det är ett personligt- eller systemförtroende (Iacobucci & Swartz 2000). Beroende 

på hur respondenten svarar kommer vi kunna kategorisera in dessa svar i de två 

förtroendekategorierna och ta reda hur de uppfattar och tänker kring förtroende.  

4.5.1.3 Faktorer 

I intervjuerna ville vi ta reda på vilka faktorer som avgör vem som väljs ut att ansvara 

för ett första klientmöte. Genom att ställa en öppen fråga får respondenten chans att ge 

sitt svar på vilka faktorer som avgör vem från revisionsbyrån som blir ansvarig för 

mötet. Vi valde sedan att ha underfrågor som komplement för att ta reda på om den teori 

om faktorer som påverkar stämmer.  

 Hur avgörs vem det är som skickas ut på ett första klientmöte?  
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 När var första gången du hade ansvar i ett första klientmöte? Hur många 

år hade du arbetat innan dess? (4a) 

 Tar ni hänsyn till revisorns ålder när ni skickar ut honom/henne på det 

första klientmötet? Om ja, varför? Om nej, varför inte? (4b) 

  Gör kompetens och branschkunskap någon skillnad i vem som skickas 

ut på första klientmötet? Vad menar du med kompetens?  

Om det gör någon skillnad, varför? Om det inte gör någon skillnad, 

varför inte?  

Pratar du med klienten på ett speciellt sätt första gången? (4c) 

 Gör yrkesbefattning någon skillnad på vem som skickas ut? Om ja, hur 

påverkar det i så fall? Om nej, varför inte? (4d) 

 Vem tror du klienten förväntar sig vid ett första klientmöte? (4e) 

Fråga 4a, motiveras av att teorier har visat att erfarenhet leder till en ökad kunskap och 

en ökad kvalité på revisionen. Med längre erfarenhet har revisorn troligen en högre 

kunskap och fördjupade kunskaper inom vissa branscher vilket borde leda till ett ökat 

förtroende för revisorn (Chee-Yeow & Hun-Tong 2010; Danos, Eichenseher & Holt 

1989). Med ökad erfarenhet ökar även kunskapen om arbetets gång och det blir lättare 

att upptäcka de fel som finns (Liu & Leach 2001; Solli, Johansson & Jönsson 2006). 

Genom att ställa frågan om hur lång tid det tog innan personen fick ansvar, kan vi få 

fram hur lång tid det tar innan revisorerna anses ha tillräckligt med erfarenhet för att få 

ansvara för det första klientmötet.  

Fråga 4b, motiveras av att revisorn förväntas ha en viss ålder eftersom det finns en 

åldersnorm i samhället när det gäller vilken ålder en viss person med en specifik 

position bör ha (Lawrence 1988). Det har visat sig i studier att ålder kan vara ett 

problem för revisorn vid en revision (Jonnergård & Stafsudd 2009, Anderson-Gough, 

Grey & Robson 2000; Grey 1998).  

Fråga 4c, motiveras av att det i ett flertal studier har framkommit att kompetensen hos 

medarbetare i tjänsteföretag är väsentliga för att klienter ska bli nöjda med tjänsten och 

skapa trovärdighet för medarbetarna (Echeverri 2000; Liu & Leach 2001). En studie av 

Jansson, Jonnergård och Larsson (2010) visar på att genom att revisorernas kompetens 

är lagstadgad skapar det ett ökat förtroende för revisorerna. Genom att fråga om 
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revisorn pratar med sina klienter på ett visst sätt kan det ge indikationer på om personen 

vill påvisa sina färdigheter och kunskaper inom branschen.  

Fråga 4d, motiveras av att det finns olika positioner inom revisionsyrket och med 

position följer olika kompetenser (Revisorsnämnden 2012a; Jonnergård & Agevall 2012 

se Fransson & Cundara; Elg & Jonnergård 2004). År 2002 innehades de höga 

positionerna inom revisionsyrket av åtta procent kvinnor (Collin et al. 2007) vilket gör 

att om en hög position är viktigt borde det även visa sig att en man oftast blir ansvarig 

för det första klientmötet.  

Med fråga 4e, ville vi på ett diskret sätt få fram om kön är en påverkande faktor. 

Männen har traditionellt dominerat revisionsbranschen, vilket gör att klienten förväntar 

sig en man (Jonnergård & Stafsudd 2009), (Grey 1998).  

Nedan följer en fråga om revisorns klädsel. Ett flertal studier har visat på att kläder har 

en betydande roll i hur människor uppfattas (Molloy 1988; Davis 1984; Rosell 2011; 

Joseph & Alex 1971; Grey 1998). Enligt Molloy (1988) framkom det att klädsel hade 

stor betydelse då revisorerna började klä sig mer likt klienterna. Eftersom kläderna och 

klädkoder kan skapa förväntningar på hur personen ska agera (Joseph & Alex 1971) 

anser vi att frågan 5 är relevant för vår studie 

 Klär du dig på något speciellt sätt vid ett första klientmöte? (5) 

 Skiljer sig din klädsel åt beroende på klient? 

Om ja, kan du ge exempel på hur klädseln skiljer sig åt? (5a) 

I en relation mellan klienten och den som utför tjänsten har det visat sig ha betydelse 

vilka egenskaper personen besitter som utför tjänsten (Gummesson 2002; Echeverri & 

Edvardsson 2002; Liu & Leach 2001; Grey 1998).  Det har även genomförts studier där 

revisorns egenskaper har visat sig ha betydelse (Solli, Johansson & Jönsson 2006; 

Jonnergård & Agevall 2012 se Fransson & Cundara; Anderson-Gough, Grey & Robson 

2000). Det är därför relevant att ställa följande fråga:  

 Finns det några egenskaper som är bra vid ett första klientmöte? (6) 

 Finns det några egenskaper som kan vara till hinder vid ett första möte 

med klienten? (6a) 
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4.5.1.4 Övriga frågor 

Genom att fråga vad det första klientmötet har för betydelse kan vi få fram vad de 

försöker uppnå i det första klientmötet och hur de tror att det första mötet kommer 

påverka den fortsatta relationen.  

 Vad är betydelsen av det första klientmötet? (7) 

Med en öppen fråga hoppades vi på att få fram ytterligare faktorer som vi inte tänkt på 

eller inte känner till. Det gav respondenterna en chans att fylla i det vi missat och 

revisorerna fick möjligheten att ge en rättvisande bild av ett första möte. Frågan kan ge 

oss ny information som vi kan använda vid utformningen av enkäten.   

 Finns det någonting annat som du tänker på när du åker i väg till en klient 

första gången? (8) 

4.5.2 Sammanställning av semi-strukturerade intervjuer 

Våra sex intervjuer gav intressanta svar som i olika grad stämde överrens med varandra. 

Vi har nedan sammanställt resultaten av svaren och kommer avslutningsvis att beskriva 

hur intervjuerna påverkat enkätens utformning.   

Hur ser ert första möte ut med en potentiell klient?  

I intervjuerna framkom det att det första fysiska klientmötet kan skilja sig åt beroende 

på vem klienten är. Mötena kan vara i olika grad organiserade och det gör att mötenas 

upplägg skiljer sig åt. Hur planerat det första klientmötet är har visat sig främst skilja 

sig åt beroende på hur stort företaget är. Handlar det om ett mindre företag så blir det 

första mötet mer avslappnat där tyngdpunkten ligger på att klienten själv får berätta om 

sin verksamhet. Om det är ett stort uppdrag så handlar det oftast om att revisionsbyrån 

har fått ett erbjudande om att lämna in en offertförfrågan. Då blir det första mötet både 

en presentation av offerten samtidigt som det blir en presentation av den egna 

revisionsbyrån. Det visade sig att de revisorer vi intervjuade i en stor stad hade mer 

stora uppdrag medan de i den mindre staden mer arbetade med mindre företag vilket 

gjorde att deras första möten skiljde sig åt.  

Var det första mötet äger rum kan skilja sig åt både mellan byråerna men det fanns även 

skillnader i uppfattningarna på samma byrå var det första mötet oftast skedde. Mötet 

skedde antingen på den egna revisionsbyrån eller ute hos klienten.  
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Beroende på hur stort uppdraget var så kunde det skilja sig åt mellan hur många från 

revisionsbyrån som var med vid det första mötet. Var klienten ett mindre företag så var 

det oftast en revisor medan det vid stora uppdrag kunde vara flera personer som var med 

och träffade klienten. Det kunde bero på hur många personer från den potentiella 

klienten som skulle vara med på mötet. Var klienten ett ägarlett företag så träffade 

revisionsbyrån oftast ägaren/ägarna i företaget och om det var ett större företag var det 

ekonomichefen och ibland VD:n.  

Vad föregår ett första klientmötet? 

Vem som bestämmer vem som ska träffa den potentiella klienten visade sig oftast vara 

den revisorn som har fått den första kontakten. Kom uppdraget in som ett mail till 

revisionsbyrån blev det den revisorn som hade tid just för tillfället. Gällde mötet en 

större klient så bestämdes det dock högre upp i organisationen, av kontorschefen eller 

ledningen.  

Det framkom att förberedelserna ser lite olika ut beroende på hur stort uppdraget är. I 

den mindre staden visade intervjuerna att om det är ett mindre företag så kommer 

förberedelserna efter det första mötet. När det gäller de större uppdragen så handlar det 

om att läsa på både om företaget och om personerna som revisorerna ska träffa. 

Information om företaget går bland annat att hitta i årsredovisningar och kreditregister. 

Det kan vara bra att veta innan vad det är för person som revisorerna ska träffa och den 

informationen sa de att de fann genom att söka på personernas namn på internet och 

höra sig för på den egna revisionsbyrån.  

Hur skapas förtroende mellan dig och klienten vid ett första klientmöte? 

De flesta av de som vi intervjuade svarade att de försökte bygga upp ett förtroende 

genom att ge klienten möjlighet att berätta om sin verksamhet och den rörelse de har 

byggt upp. Någon svarade att det är bra att ställa frågor för att på så sätt visa att man är 

intresserad av företaget. Kunskap lyfte fyra av sex intervjuade fram som något bra att 

visa på i det första klientmötet. Ett professionellt agerande var också något som 

framkom under intervjuerna som något de bör tänka på. På revisionsbyrån som inte 

tillhörde ”big four” i en mindre stad var det också den lokala förankringen som de 

tyckte var viktigt att få fram i det första klientmötet för att skapa ett förtroende och visa 

att de är intresserade av de lokala företagen. En av dem vi intervjuade svarade att de 
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försöker matcha revisorn från byrån mot den nya potentiella klienten, men att det ofta 

var kompetensdrivet, till exempel att revisorn arbetat med företag inom samma bransch 

som den potentiella klinten. Det som framgick som viktigast för att skapa förtroende 

oavsett revisionsbyrå eller stad där byrån är verksam var att det var viktigt att lyssna och 

låta klienten berätta om sina behov.  

Hur avgörs vem det är som skickas ut på ett första klientmötet?  

De intervjuade berättar att det finns olika första klientmöten. Någon nämnde att det 

ibland kan komma in en person på kontoret och då blir det den revisorn som tar emot 

klienten som har det första klientmötet. Medan det vid offertförfrågningar kan vara 

olika team som väljs ut. De intervjuade hade arbetat med revision mellan fem och nio år 

innan de hade ansvar för ett första klientmöte vilket visar att det krävs erfarenhet av 

revisionsarbete innan revisorn får ansvara för det första klientmötet. Tre av dem som vi 

intervjuade hade startat egen revisionsbyrå vilket gjorde att de inte kunde säga riktigt 

hur många år de arbetat innan de hade ansvar för det första klientmötet. Flera svarade 

att revisorns position är viktig och framförallt om klienten är ett större företag. Är det 

ett större företag var det vanligt att partnern eller kontorschefen var den som deltog i det 

första klientmötet. Om det var ett stort företag kunde det även vara så att VD: n var med 

på det första klientmötet. De flesta nämnde att om de kunde välja vem som skulle 

ansvara för det första klientmötet så skulle de ta hänsyn till vilken kompetens och 

branschkunskap de olika revisorerna på byrån besitter. Till exempel skulle de välja en 

revisor som har erfarenhet av gruvor för det första klientmötet till en potentiell klient 

som arbetar inom gruvindustrin.  

Några av de intervjuade tyckte det var bra om revisorn var i samma ålder som klienten, 

eftersom det kunde göra att revisorn blev lättare att prata med och mer 

förtroendeingivande. Någon nämnde dock att de hade anpassat så att revisorn som åkte 

ut till en yngre företagare var i ungefär samma ålder, men det visade sig sen att klienten 

ville byta revisor eftersom de kände att de behövde någon äldre revisor som var lite mer 

stadgad. Någon berättade att de yngre revisorerna kunde använda sig av klädsel för att 

minska åldersgapet mellan revisorn och klienten. Många av de vi intervjuade hade svårt 

att säga vem de tror klienten förväntar sig vid ett första klientmöte. Några nämnde att 

det kunde vara så att vissa större företag förväntade sig en kontorschef eller partner, 

medan andra nämnde att det kanske finns en stereotyp av revisorn som en lite äldre 
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man. Vi frågade om de pratar på ett speciellt sätt vid det första klientmötet. De svarade 

att detta inte är något de tänker på så mycket för att de flesta av klienterna kan de 

vanligaste termerna, men någon svarade också att de inte använder massa invecklade 

termer för att överglänsa klienten.  

Klär du dig på något speciellt sätt vid ett första klientmöte?  

 

Alla personer som vi intervjuade sa att de tänker på hur de klär sig i det första 

klientmötet. De flesta intervjuade beskrev att det handlade om att möta klienten på 

klientens nivå. Är det en klient som de sedan tidigare vet går klädd i kostym så väljer 

revisorerna själva att också klä upp sig. Skulle de däremot träffa en klient som de vet 

brukar gå i jeans anpassade de sig och även om de inte tog på sig jeans så valde de bort 

slipsen. Det var ingen av de intervjuade som nämnde att de hade någon klädkod på sin 

revisionsbyrå. En av de intervjuade trodde att de nyanställda valde att anpassa sin 

klädsel efter vad de andra revisorerna hade på byrån vilket kan liknas vid att det finns 

oskrivna klädkoder. Personen nämnde även att klä sig mer formellt kan vara ett sätt för 

de yngre revisorerna att smälta in eftersom de ofta får träffa personer som är högt 

uppsatta personer hos den potentiella klienten. I intervjuerna fick vi reda på att de stora 

kontoren ofta har större klienter än de mindre kontoren vilket gör att deras klädsel oftast 

är mer uppklädd.   

Finns det några egenskaper som är bra vid ett första klientmöte?  

 

I alla intervjuer kom det fram att vara en god lyssnare var en egenskap som de ansåg var 

till fördel att ha vid det första mötet eftersom det är viktigt att lyssna in klienten och 

förstå dennes behov. Att vara för säljande i sitt möte kunde vara en negativ egenskap 

och det handlade om att balansera sälja kontra lyssna. En av de intervjuade nämnde att 

det var viktigt att hålla vad man lovat. Även ett gott anseende framkom som något bra 

och som kunde påverka vem som ansvarade för det första klientmötet.  

 

Vad är betydelsen av det första klientmötet?  

Alla sex personer som vi intervjuade ansåg att det första mötet har stor betydelse för den 

fortsatta relationen. En av de intervjuade nämnde att det förtroende som byggdes upp 

under det första mötet snabbt kunde förbrukas om revisorn inte levererade vad han/hon 

lovat. Några av de intervjuade nämnde vikten av de första sekunderna i det första mötet 
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och att klienterna efter den korta tiden hade skapat sig en uppfattning om dem som 

revisorer.  

Finns det någonting annat som du tänker på när du åker i väg till en klient första 

gången? 

Två revisorer nämnde att de på revisionsbyråerna anordnar säljutbildningar och att de 

har en marknadsavdelning som arbetar med att bygga upp deras varumärke. Några 

berättade också att klienterna ofta frågar om priser och att de ofta får in 

offertförfrågningar från företag som vill veta vad andra revisorer tar för arvode. En 

revisor berättar även att de vill veta hur den nya potentiella klienten fått tag i just deras 

namn. En annan revisor förklarar att de inte vill arbeta med klienter som de upplever 

som oseriösa eller att de förekommit i konstiga sammanhang. En revisor berättar att det 

kom in en klient som hade haft samma byrå i en annan stad, men att han nu hade flyttat 

till den nya staden och gått in på deras revisionsbyrå för att han visste vad byrå X var 

och då antog klienten att det var samma här i den nya staden. En revisor nämnde också 

att det är viktigt att klargöra revisorns roll eftersom det kan finnas ett förväntningsgap 

mellan vad revisorn gör och vad klienten tror att revisorn gör. Som en sista sak nämnde 

en revisor att det är bra om revisorn har en bra social förmåga.  

4.5.3 Resultat av semi-strukturerade intervjuer 

Resultatet av intervjuerna har legat till grund för enkäten tillsammans med den teori 

som hittats om våra faktorer. I och med att de flesta personer vi träffat har varit högt 

uppsatta på respektive revisionsbyrå är vi medvetna om att vi kan ha fått en vinkel på 

det och gått miste om vad andra revisorer på byrån anser är viktigt att ta hänsyn till. En 

yngre nyanställd hade kunnat bidra med en annan vinkel men det var svårt att få tillgång 

till att göra intervjuer med dem eftersom de inte ansvarade för det första klientmötet. Vi 

anser dock att de personer vi fått intervjua är de som är med och beslutar vem som får 

ansvara för det första mötet och därför av störst vikt att intervjua för oss.  

Den information som kommit upp beträffande pris och produkt har vi bortsett ifrån i vår 

enkät eftersom det inte är vårt fokus i uppsatsen eftersom vårt syfte är att undersöka hur 

revisorn kan vara förtroendeskapande i det första mötet. Genom intervjuerna kunde vi 

se att en del av teorierna verkade stämma så som att revisorerna bör tänka på 

branschkunskap och ålder när de bestämmer vem som ska ansvara för det första 

klientmötet. 
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Det som framkom i intervjuerna som viktigt att tänka på och som inte kommit fram i 

teorin var att lyssna och att inte vara för starkt säljande. Alla de revisorer som vi 

intervjuade betonade att det var viktigt att lyssna på klienten i det första mötet eftersom 

många företagare gärna vill berätta om sin verksamhet. Genom att lyssna på klienten 

förstod de klientens behov och därmed kunde ge bra förslag till klienten och dess 

verksamhet. Många av revisorerna hade åsikter om hur säljande man borde vara, någon 

hävdade att det var bra att vara säljande medan andra hävdade att det var bättre att vara 

mer återhållsam. Eftersom personlighetsdragen kom upp på intervjuerna ansåg vi att det 

var viktigt att empiriskt testa dessa på fler revisorer för att kunna uttala oss om hur 

viktigt revisorerna tycker att det är. Därav skapades följande två hypoteser:   

Hypotes 8a: Är revisorn en god lyssnare är det större sannolikhet att revisorn får 

ansvara för det första klientmötet. 

 

Hypotes 8b: Är revisorn starkt säljande minskar sannolikheten att revisorn får 

ansvara för det första klientmötet 

Revisorernas anseende framkom som något som kan påverka om revisorn får ansvara 

för det första klientmötet. En revisor tog upp att den muntliga marknadsföringen är 

viktigast för dem och därmed är deras rykte betydelsefullt för att både bibehålla 

klienterna och för att attrahera nya klienter. En annan revisor nämnde att det är viktigt 

att agera professionellt vilket han betonade var att agera på ett korrekt sätt. Det skulle 

kunna betyda att om revisorn agerar på ett korrekt sätt byggs det även upp ett förtroende 

för revisorn som person. Agerar revisorn inte på ett professionellt sätt kan det sprida sig 

snabbt och revisorn kan förlora uppdrag och sitt goda rykte. Detta gjorde att vi i vår 

enkät ställde en fråga om rykte för att undersöka om det var fler som ansåg att faktorn 

var viktig och påverkar vem som får ansvara för det första klientmötet. Resultatet av 

intervjuerna medförde att vi la till en ytterligare hypotes: 

Hypotes 8c: Har revisorn ett gott rykte ökar sannolikheten att revisorn får ansvara för 

det första klientmötet 

Genom våra intervjuer kunde vi få bekräftat att vi täckt upp en stor del av de faktorer 

som revisionsbyråerna tar hänsyn till när de ska bestämma vem som får ansvar för ett 

första klientmöte. Det var dock bra att vi gjorde intervjuerna eftersom vi fick fram tre 

nya egenskaper som kan ha betydelse för vem som får ansvara för ett första klientmöte. 
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4.5.4 Operationalisering enkät 

Enkäten skickades ut till godkända och auktoriserad revisorer och det gör att vi kan 

använda vissa termer som är vanliga inom revision. Vad som räknas till det första 

klientmötet kan skilja sig åt och vi valde därför att inleda enkäten med en definition för 

att alla respondenter skulle veta vad vi menade med det första klientmötet. Genom att vi 

använde oss av FAR:s register fanns det en del information om medlemmarna i deras 

register vilket gjorde att vi inte behövde ställa vissa frågor såsom ålder, vilken 

revisionsbyrå de arbetar på och byråns geografiska plats. Här nedan presenteras enkäten 

samt en motivering och information om hur faktorerna är tänkta att mätas. Efter 

insamlingen av enkäterna använde vi oss av SPSS för att analysera materialet. Analysen 

bygger på både univariata-, bivariata- och multivariata tester. I tabellen nedan 

presenteras en sammanställning över våra enkätfrågor samt vilka forskare som berört 

våra valda faktorer.  

Teori     Faktor Operationalisering Mått 
Solli, Johansson & Jönsson 2006, 

Jacobsen & Thorsvik 2002, 

Gummesson 2002, Elg & 

Jonnergård 2011, Kotler, Hayes & 

Bloom 2002, Luhmann 2000, 

Iacobucci & Swartz 2000, Larsson 

2007,  

 

 

Förtroende 

  

 

Fråga: 7:2, 

7:4, 8:4, 9:1  

Danos, Eichenseher & Holt 1989, 

Chee-Yeow & Hun-Tong 2010, Liu 

& Leach 2001, Solli, Johansson & 

Jönsson 2006 

 

År i yrket 

 

  

Fråga: 5, 9: 

2 

Davis 1984, Molloy 1988, Joseph & 

Alex 1971, Grey 1998, Anderson-

Gough, Grey & Robson 2005 

 

Klädsel 

 

  

Fråga: 7:3, 

8:2, 8:6, 9:4 

 

Intervjuer 

 

Branschkunskap 

 

 

 

 

Fråga: 6, 

7:1 

Revisorsnämnden 2012a, Jansson, 

Jonnergård & Larsson 2010, Liu & 

Leach 2001, Echeverri 2000, Solli, 

Johansson & Jönsson 2006 

 

Kompetens 

 

  

Fråga: 8:3, 

10:3 

Lawrence 1988, Lawrence 1980, 

Jonnergård & Stafsudd 2009, 

Anderson-Gough, Grey & Robson 

2000, Grey 1998 

 

Ålder 

 

  

Fråga: 8:1, 

10:1 

Solli, Johansson & Jönsson 2006, 

Gummesson 2002, Echeverri & 

Edvardsson 2002, Jonnergård & 

Agevall 2012 se Fransson och 

Cundara, Elg & Jonnergård 2011, 

Zucker 1986, Anderson-Gough, 

Grey & Robson 2000 

 

 

Personlighet 

 

  

 

Fråga: 7:5, 

8:5, 10:5 

Jonnergård & Stafsudd 2009, Grey 

1998, Anderson-Gough, Grey & 
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Robson 2000, Revisorsnämnden 

2011 

Kön 

 

Fråga: 3 

Elg & Jonnergård 2004, Collin et 

al.2007  

 

Position 

 

  

Fråga: 4, 

9:3, 10:4 

Lawrence 2011, Francis & Yu 

2009, Grey 1998, Pentland 1993, 

De Angelo 1981, Nichols & Smith 

1983, Franco et al. 2011 

 

Kontorets 

karaktärsdrag 

  

Framkom i 

FAR:s 

register, 

fråga: 9:1 

Grey 1998,  Uppdragets 

karaktärsdrag 

 Fråga:6, 9:5  

Tabell 2. Sammanfattning av enkätens operationalisering 

Med det första klientmötet menar vi det första fysiska mötet med en ny potentiell klient 

innan klienten beslutat att anlita er.  

1. Har du någon gång varit med på det första klientmötet? 

 

Ja   Nej 

Med frågan ville vi ta reda på om de har varit på ett första klientmöte. Detta för att få 

fram om respondenten har någon erfarenhet av ett första klientmöte. Om revisorn har 

träffat en ny potentiell klient har revisorn erfarenhet om hur mötet gick till och har en 

uppfattning om vilka faktorer som kändes viktiga att ha i beaktande. Med frågan får vi 

också fram om det finns någon skillnad på vad revisorerna som varit på ett första möte 

och de revisorer som inte varit på ett första möte anser ökar sannolikheten för att göra 

ett första klientmöte. Frågan kodas Ja= 1, Nej = 0. 

2. Var sker oftast det första fysiska klientmötet? 

 

På er revisionsbyrå  Ute hos klienten Annan plats 

Frågan ska ge oss en bättre bild av var det första klientmötet oftast sker eftersom vi 

genom våra intervjuer förstått att det kan skilja sig åt. Kodning: På er revisionsbyrå= 1, 

Ute hos klienten = 2, Annan plats = 3. Vi har med svarsalternativet ”annan plats” för att 

respondenten ska ha möjlighet att välja annan plats om det första mötet oftast sker på 

någon annan plats än på revisorns kontor eller ute hos klienten.  

3. Är du man eller kvinna?  

 

Man   Kvinna 
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Teorin säger att det finns skillnader mellan att vara manlig och kvinnlig revisor vilket 

gör att vi vill ställa denna fråga för att se om det även finns skillnader mellan män och 

kvinnor när det gäller att skapa förtroende och deras attityder till de olika faktorerna. 

Kodning: Man=1, Kvinna =0. 

4. Vilken position har du på revisionsbyrån? Flera alternativ går att välja. 

Godkänd revisor Auktoriserad revisor Kontorschef 

 Partner 

Position inom byrån har i teorin och i intervjuer visat sig påverka vem som ansvarar för 

det första klientmötet. Det blir därför intressant att undersöka vilken position 

respondenten har när vi gör vår analys. Kodning: Godkänd revisor =1, Auktoriserad 

revisor =2, Kontorschef =3 och Partner =4. När vi sedan undersökte denna variabel fick 

vi koda om positionerna så att de som var godkända revisorer fick koden 1 och de som 

inte var godkända revisorer fick koden 0. Detta gjorde vi även på de tre övriga 

positionerna.  

5. Hur många år hade du arbetat på en revisionsbyrå när du hade hand om ett första 

klientmötet för första gången? 

 

Ange år i heltal:  

Med denna fråga vill vi få fram hur lång erfarenhet revisorn hade innan personen fick 

ansvara för ett första klientmöte. Frågan kan ge oss en indikation på hur mycket 

erfarenhet som krävs av revisorerna innan de får ansvara för ett första klientmöte. I 

testerna använde vi oss av det heltal som respondenterna angivit.  

6. Väljs olika personer att ansvara för det första klientmötet beroende på vilken 

bransch klienten är verksam inom?  

 

Ja   Nej 

Frågan ska ge oss svar på om branschen klienten är verksam inom påverkar vem som 

presenterar från revisionsbyrån. Denna fråga belyser uppdragets karaktärsdrag i figur 3.  

Kodning: Ja =1, Nej= 0. 
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Genom att använda oss av attitydfrågor kan vi få fram revisorernas åsikter angående 

faktorerna. Frågorna 7-10 är upplagda på så sätt att vi ställer ett antal påståenden som 

respondenten ska ta ställning till. Vi har använt oss av en femgradig likertskala för att 

ge våra respondenter möjlighet att välja mellan flera olika svar eftersom det ger dem 

möjlighet att vara mer nyanserade och som samtidigt är ett lätthanterligt antal 

svarsmöjligheter. Vi använder oss av udda antal svarsalternativ för att ge respondenten 

möjligheten att svara neutralt. Vi har valt att inte ha en ruta med vet ej eftersom dessa 

frågor förmodligen inte är sådana som respondenterna vet med säkerhet och om de inte 

tvingas att ta ställning kan det bli att alla svarar vet ej. Efter varje motivering har vi 

förtydligat om påståendet är ställt positivt (+) eller negativt (-). Kodning; instämmer inte 

alls =1 och instämmer helt = 5.  

7. Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer 

med din uppfattning. 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. 

 

 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har hög 

kunskap om klientens bransch.  

 Det är inte viktigt för revisorn att skapa förtroende redan i det första 

klientmötet 

 Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid ett första klientmöte. 

 Det är viktigt att skapa ett förtroende för revisorsprofessionen vid ett första 

klientmöte. 

 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet är social 

 Det första klientmötet är viktigt för den fortsatta relationen. 

I våra intervjuer har det även framkommit att branschkunskap kan påverka vem som får 

ansvara för ett första klientmöte och är därför av intresse att ha med i enkäten. (+) 

Revisorsyrket är starkt förknippat med förtroende vilket gör att vi vill testa om det redan 

är viktigt att skapa förtroende i det första mötet. Det har framkommit i både intervjuerna 

och i teorin att förtroende är en central del i relationen till klienten. Vi har vänt på 

påståendet för att respondenten ska få tänka efter och inte automatiskt svara instämmer 

helt på alla frågor, vilket kan visa på enkätens reliabilitet. (-) 
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Det har både i teorin och i intervjuerna framkommit att klädsel påverkar hur en person 

uppfattas och det har också visat sig att en anpassad klädsel kan bidra till att skapa en 

god relation. (+) 

Vi har med påståendet om förtroende för revisorsprofessionen eftersom det i teorin har 

belysts att det främst är på grund av de lagar som finns som gör att det finns ett 

förtroende för revisorerna som yrkesgrupp. De revisorer vi har intervjuat har ibland 

nämnt det som viktigt men inte som något avgörande för det första klientmötet och 

därför vill vi testa vikten av professionen som en förtroendeingivande faktor. (+) 

Det har både i intervjuerna och i teorin framkommit att det är viktigt att revisorn är 

social för att kunna skapa en god relation och bygga upp en bra kemi mellan parterna 

under det första klientmötet. (+) 

Med det sista påståendet vill vi få fram det första mötets betydelse. Vi har i intervjuerna 

fått fram att det första mötet har stor betydelse för den framtida relationen. Det visade 

sig dock att betydelsen kan skilja sig åt beroende på hur det första mötet ser ut. Det gör 

att vi genom vår enkät vill testa detta påstående. (+) 

8. Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer 

med din uppfattning. 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt. 

 

 Det är viktigt att revisorn som har ansvar för det första klientmötet är äldre 

än sin klient  

 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet anpassar 

sin klädsel för att uppfattas som förtroendeingivande.  

 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har en hög 

individuell kunskap inom revision 

 Det är viktigt att skapa ett förtroende för dig som person vid ett första 

klientmöte. 

 Det är inte viktigt för revisorn att vara en god lyssnare i det första 

klientmötet  

 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet anpassar 

sin klädsel i syfte att efterlikna klienten. 
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Med det första påståendet vill vi se om åldern spelar någon roll för vem som ansvarar 

för det första klientmötet. I intervjuerna har det framkommit att åldersskillnaden mellan 

revisorn och klienten är något som de tar hänsyn till om de har möjlighet. Även i teorin 

har det argumenterats för att ålder kan vara en faktor man bör ta hänsyn till för att skapa 

en kemi och ett förtroende. Därför är påståendet av intresse att undersöka. (+) 

Att revisorn anpassar sin klädsel för att uppfattas som förtroendeingivande är något som 

framkommit under intervjuerna. Teorin säger dock att det dels kan vara bra att anpassa 

sin klädsel utefter klienten men att det även kan finnas fall då anpassning efter klientens 

klädsel kan uppfattas som att revisorerna inte är tillräckligt seriösa och därmed inte 

förtroendeingivande. Det gör att det är intressant att studera denna fråga. (+) 

Både i teorin och under våra intervjuer har det framkommit att revisorernas kunskaper 

är viktiga. Under intervjuerna betonas det att revisorernas kunskaper är viktiga i det 

första mötet men blir ännu viktigare längre fram i relationen. (+) 

Under intervjuerna har den personliga kemin framkommit som en viktig faktor i det 

första mötet och därför är det intressant att studera om förtroendet för revisorn som 

person är viktigt. Teorin beskriver att det personliga förtroendet är viktigt för de företag 

som är professionella tjänsteföretag och att det är marknadsföringen i det fysiska mötet 

som är av störst betydelse. (+) 

Att vara en god lyssnare och låta klienten berätta om sin verksamhet har under 

intervjuerna framkommit som viktigt i det första klientmötet, vilket resulterat i att vi 

tagit med detta påstående. Vi har även här vänt på påståendet för att undersöka 

reliabiliteten. (-) 

Teorin tar upp att det kan vara bra att efterlikna klientens klädsel vilket vi med denna 

fråga vill se om revisorerna gör. I intervjuerna kom det fram att revisorerna ibland 

försöker anpassa sin klädsel efter hur de tror klienten är klädd för att minska ”gapet” 

mellan dem. (+) 

9. Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer 

med din uppfattning. 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.  

 

 Det är viktigt att skapa ett förtroende för revisionsbyrån vid ett första 

klientmöte. 
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 Det är inte viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har 

arbetat många år i yrket  

 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har en hög 

position inom byrån  

 Det är viktigt att revisorn som är ansvarig för det första klientmötet anpassar 

sin klädsel efter revisionsbyråns klädkod 

 Klientuppdragets storlek gör att förberedelserna inför det första klientmötet 

skiljer sig åt.  

Med det första påståendet vill vi studera om det är revisionsbyrån som det är viktigt att 

skapa ett förtroende för gentemot klienten. Det finns olika förtroenden som kan skapas 

vid det första klientmötet och med detta påstående kan vi få reda på om det är viktigt för 

revisorerna att skapa förtroende för byrån de arbetar på. (+) 

I teorin och även i några intervjuer visade det sig att erfarenhet inom revisionsbyrån är 

till fördel vid det första klientmötet och därmed är det intressant att undersöka om andra 

revisorer delar denna uppfattning. Vi har vänt på påståendet för att undersöka 

reliabiliteten eftersom respondenten får tänka till. Påståendet blir en kontrollfråga för att 

se om respondenten verkligen läst påståendet.(-) 

Många av de personer vi intervjuat har också svarat att det ofta är revisorer med högre 

positioner som ansvarar för det första klientmötet. Vikten av position har större 

betydelse i en stor stad har det framkommit under våra intervjuer och vi vill i enkäten 

även studera om det stämmer när vi frågar ett större urval. (+) 

Klädsel har visat sig i teorin bidra till hur människor uppfattas vilket gör att vi vill se 

om revisorerna anpassar sitt val av klädsel utefter klädkoder som eventuellt finns på 

revisionsbyrån. I vissa intervjuer har det även framkommit att det kan finnas oskrivna 

klädkoder som nyanställda anammar när de börjar arbeta på byrån. (+) 

Hur stort uppdraget är tror vi med stöd av teorin och våra intervjuer gör att revisorerna 

förbereder sig olika mycket inför mötet. Är det ett stort uppdrag förbereder sig 

revisorerna mer inför det första klientmötet vilket är något vi vill undersöka närmare. 

(+) 

10. Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer 

med din uppfattning. 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.  
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 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet är i 

ungefär samma ålder som den potentiella klienten. 

 Det är viktigt att revisorn är starkt säljande i det första klientmötet 

 I det första klientmötet är det inte viktigt att revisorn har hög individuell 

kunskap 

 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har 

behörighet att vara den påskrivande revisorn för företaget 

 Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har ett 

gott rykte  

I intervjuerna har det framkommit att revisorerna anser att det är bra att anpassa vem 

som träffar en ny potentiell klient med hänsyn till revisorns ålder. De menade bland 

annat att yngre företagare kan få en bättre kontakt med en yngre revisor. Därför är det 

intressant att studera om det är viktigt att anpassa så att revisorn och klienten som 

träffas vid det första klientmötet är i ungefär samma ålder. (+) 

I våra intervjuer har några revisorer betonat att det inte är bra att vara för säljande eller 

att prata för mycket om den egna revisionsbyrån och hur bra deras byrå är. Andra 

revisorer har dock sagt att det är bra att vara säljande i det första mötet och visa vad 

revisionsbyrån kan göra för dig. Det verkar finnas olika uppfattningar om det är viktigt 

att vara säljande så därför är det intressant att ställa detta påstående. (+) 

Det tredje påståendet är ställt som en kontrollfråga till påstående 8:3. Vi ha vänt på 

påståendet för att se om respondenterna som svarat instämmer helt på påstående 8:3, 

svarat instämmer inte alls på detta påstående. Har de gjort det ökar det enkätens 

reliabilitet. (-) 

Under intervjuerna har det även framkommit att det nästan alltid är en revisor som har 

behörighet att vara påskrivande revisor som ansvarar för det första klientmötet. Vi vill 

med detta påstående se om det även stämmer när vi tillfrågar fler revisorer. (+) 

Eftersom det framkommit i våra intervjuer att personen i fråga som ansvarar för det 

första klientmötet har betydelse för mötet tror vi att ett gott rykte ökar sannolikheten att 

revisorn får ansvar för ett första klientmöte. (+) 
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4.5.5 Urval 

När vi gjorde vårt urval fanns det totalt 3962 godkända och auktoriserade revisorer i 

Sverige (Revisorsnämnden 2012d). På revisorsnämndens hemsida går det att få fram 

alla godkända och auktoriserade revisorer men det saknades information om mailadress. 

Vi ringde till revisorsnämnden för att höra om det fanns möjlighet att få tillgång till 

mailadresser, men utan framgång. De flesta revisorer i Sverige är medlemmar i 

branschorganisation FAR och vi valde därför istället att använda oss av FAR:s register 

som bestod av 3571 godkända och auktoriserade revisorer. Vår population blev därmed 

de som är medlemmar i FAR. Det gjorde att vi inte nådde ut med vår enkät till 391 

revisorer men vi fick dock istället användbar information från FAR:s hemsida om varje 

individ vilket vi sedan kunde använda i vår analys. Vår population består av 1900 

auktoriserade revisorer, 1616 godkända revisorer och 55 revisorer där det inte framgick 

vilken position de hade.  

 

4.5.6  Bortfallsanalys 

Av de 3571 revisorer som ingick i vår population var det 55 personer som inte angivit 

sin mailadress på FAR:s hemsida vilket gjorde att vi inte kunde skicka enkäten till dem. 

Det medförde ett bortfall på 1,5 procent från populationen. Därmed skickade vi ut 

enkäten till 3516 revisorer. När vi skickat ut vår enkät fick vi mail tillbaka från en 

person som berättade att den inte längre arbetade som revisor och därmed fick vi ett 

ytterligare bortfall på en person. Totalt har 403 revisorer svarat på vår enkät vilket 

medför en svarsfrekvens på 11,5 procent. I en studie där synen på anmälningsplikten 

mellan olika revisionsbyråer undersöktes, skickades det ut en enkät till 3022 revisorer 

och svarsfrekvensen blev 18,6 procent (Holmström & Franzén 2005). En av orsakerna 

till vårt lite högre bortfall kan vara att vi skickade enkäten under revisorernas 

högsäsong. Anledningen till att vi misstänker det är att vi fick ett mail från en anställd 

på en revisionsbyrå som skrev att de hade mycket att göra, men att hon uppmanade sina 

kollegor att svara på vår enkät.  

 

De som svarade på enkäten är dock representativa för den population av revisorer som 

är godkända och auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR, när det gäller 

byråtillhörighet, stad, position och ålder. Procentuellt skiljer sig revisorerna som svarat 

på enkäten högst 3,5 procentenheter från de godkända och auktoriserade revisorerna i 

FAR som fick vår enkät. Genom en beräkning av chi-två värdet kan vi konstatera att 
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våra svar går att generalisera till hela populationen på byråtillhörighet, stad, position 

och ålder. För att se varje variabel för sig se appendix 8.6.  

 

För att testa reliabiliteten i enkäten hade vi med två enkätfrågor som skulle testa hur 

viktigt revisorerna tycker det är att revisorn har stora kunskaper inom revision i det 

första klientmötet. Den ena enkätfrågan var positivt ställd och den andra var negativt 

ställd. Vi kodade om svaren på negationen, där 1 kodades om till 5 och så vidare. Vi 

genomförde ett Cronbach´s Alpha test för att undersöka reliabiliteten. Testet visade ett 

bra värde som indikerar att enkäten har en hög reliabilitet. Resultatet av 

reliabilitetstestet ses nedan.  

Enkätfråga 8:3 Omkodad 10:3 

Antal respondenter 403 403 

Medelvärde 3,69 3,62 

Standardavvikelse 0,986 1,082 

 

Cronbach´s Alpha Cronbach´s Alpha baserat på 

standardiserade enkätfrågor 

Antal enkätfrågor 

0,720 0,722 2 

Tabell 3. Reliabilitetstest 

4.5.7 Databearbetning 

När vi skickade enkäten använde vi oss av enkätprogrammet Query & Report där vi 

med hjälp av förinställda typer av enkätfrågor kunde få rätt typ av fråga och kodning på 

de svar som vi ville ha. De frågor som endast hade svarsalternativen Ja/Nej har vi kodat, 

ja=1 och nej=0. Frågan angående respondentens kön, kodades man=1 och kvinna=0. De 

frågor som hade fler svarsalternativ kodades 1-3 respektive 1-4. Frågan om vilken 

position revisorn har, gav respondenterna möjligheten att fylla i flera olika 

svarsalternativ och frågan är därför kodad som 1 om de innehar positionen och som 0 

om de inte innehar positionen. Vi hade en fråga i enkäten som respondenterna själva 

fick fylla i. Den handlade om hur många år de arbetat i revisorsyrket innan de fick 

ansvar för sitt första klientmöte vilket innebär att de själva fick skriva in en siffra vilket 

även blir koden för svaret. Om respondenterna varit otydliga eller inte angivit ett 

fullständigt svar har dessa respondenter bortsetts ifrån under den aktuella frågan. I slutet 

på enkäten ställde vi fyra likertsfrågor där vi i varje fråga hade 5-6 påståenden som vi 
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ville att respondenterna skulle besvara utifrån en skala från 1 till 5 hur väl påståendet 

stämde överens med deras åsikt. Frågorna var kodade 1 till 5 där instämmer inte alls var 

kodat som 1 och instämmer helt kodat som 5. De flesta av våra påståenden i 

likertsfrågorna ställde vi som om de olika faktorerna var viktiga att tänka på. Några av 

de påståenden vi ställt har vi fått koda om eftersom vi ställt dessa frågor på ett motsatt 

sätt det vill säga att påståendena har varit formulerade som om faktorerna inte är 

viktiga.  

Från enkätprogrammet Query & Report fick vi fram data över hur respondenterna 

svarat. Datan förde vi sedan in i statistikprogrammet SPSS så vi kunde göra statistiska 

tester. Eftersom vi i enkäten har dikotoma-, nominal-, ordinal- och intervallvariabler har 

vi utfört olika slags tester beroende på vilka variabler vi velat undersöka (Bryman & 

Bell 2005). Hypoteserna testades genom univariata metoder i form av frekvenstabeller 

och diagram samt ibland även genom bivariata tester såsom korstabell och chi-två test. 

För att testa propositionerna skapade vi en faktoranalys för att finna bakomliggande 

variabler. De nya variablerna testades sedan genom T-tester och regressionsanalyser 

mot storlek på stad och byråtillhörighet för att se om det finns några signifikanta 

skillnader i hur revisorerna svarat.  
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5. Empirisk analys 

 apitlet inleds med att vi undersöker om förtroende är viktigt att skapa i det första 

mötet och i så fall vilket förtroende som revisorerna anser är viktigast att skapa i 

det första klientmötet. Vidare redogör vi för de tester som gjorts för att undersöka 

hypoteserna och propositionerna i uppsatsen. Vi kommer använda oss av univariata, 

bivariata och multivariata tester. Avslutningsvis sammanfattas analysen.  

 

5.1 Presentation av respondenter 

Vi inledde vår empiriska analys med att undersöka vilka städer respondenterna arbetade 

i och på vilken revisionsbyrå. Det är viktigt för oss att ta reda på hur mönstret ser ut för 

att kunna säga något om skillnader i svaren mellan olika storlekar på städer och byråer.  

Först kodade vi om respondenternas postadresser så att de som tillhörde Stockholm, 

Göteborg eller Malmös kommun fick koden 1 och övriga kommuner fick koden 0. 

Anledningen till denna indelning är att vi i intervjuerna fått fram att det kan skilja sig åt 

vem de väljer att presentera på det första klientmötet. I en stor stad kan det finnas fler 

valmöjligheter medan det i en mindre stad mer kan handla om en lokalkännedom och 

kunskap om företagen som de reviderar. Vi kunde se att 37 % av de som svarat på vår 

enkät arbetade i en av Sveriges tre största städer och att 63 % arbetade i de övriga 

kommunerna.  

Städerna som blev kodade som 0, kan skilja sig kraftigt åt när det gäller invånarantal 

och vi tror att det kan finnas skillnader i hur de arbetar inom den här gruppen och därför 

valde vi även att undersöka om det kunde finnas några skillnader mellan större och 

medelstora städer i jämförelse med mindre städer. Vi valde då att klassificera en mindre 

stad som en stad som tillhör en kommun med färre än 30 000 invånare. Vi 

uppmärksammade i våra intervjuer att svaren kunde skilja sig åt beroende på i vilken 

stad vi var och det gjorde att vi valde denna gräns eftersom den mindre stad vi var i 

hade ett invånarantal på strax under 30 000 invånare. Med den fördelningen så 

hoppades vi att vi skulle få in tillräckligt många svar för att kunna analysera materialet. 

Hade vi valt att ha en lägre gräns för invånarantalet fanns det en risk i att vi inte skulle 

få in tillräckligt många svar från de som arbetar i en mindre stad. Städerna med färre än 

30 000 invånare fick koden 0 och de städer som ligger i kommuner med fler än 30 000 

invånare fick koden 1. Vi utgick ifrån statistiska centralbyråns statistik över 

K 
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37% 

63% 

Fördelning mellan de 3 största 

städerna och övriga städer 

Stor stad Mindre stad

87% 

13% 

Fördelning storlek på kommun 

Fler 30 000 invånare Mindre än  30 000 invånare

kommunernas invånare. Vi fick fram att de flesta som svarat på vår enkät (87%) arbetar 

i en större kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ville även undersöka om det finns några skillnader i hur revisorerna har svarat 

beroende på revisionsbyråernas storlek. Först kodade vi om så att de revisionsbyråer 

som tillhör ”big four” fick koden 1 (Deloitte, KPMG, PWC och Ernst & Young). De 

övriga revisionsbyråerna fick koden 0. Det visade sig att 45 % av de som svarat arbetar 

på en revisionsbyrå som tillhör ”big four” och 55 % arbetar på någon av de andra 

byråerna. Vi funderade även på om det kunde finnas några skillnader mellan hur de sju 

största revisionsbyråerna har svarat och andra byråer. Grant Thornton, Mazars SET och 

BDO är stora byråer som brukar jämföras med ”big four”. Vi misstänker att de tre 

byråerna kan likna ”big four” i vissa aspekter medan de kan skilja sig åt i andra synsätt. 

Vi kodade därför de sju största revisionsbyråerna (Deloitte, KPMG, PWC och Ernst & 

Young, Grant Thornton, Mazars SET och BDO) som 1 och de övriga som 0. Av de som 

svarat arbetade 56 % på en av de sju största byråerna.  

 

 

 

Diagram 1. Respondenternas 

stadtillhörighet 
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45% 

55% 

Byråtillhörighet 

Big four Andra byråer

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Respondenternas byråtillhörighet 

5.2 Förtroende 

I det första klientmötet är det viktigt att: 

 

 Typvärde Medelvärde Medianvärde Standardavvikelse 

Skapa ett personligt 

förtroende 

5 4,61 5 0,60 

Skapa förtroende för 

revisorsprofessionen 

5 4,17 4 0,85 

Skapa förtroende för 

revisionsbyrån 

5 4,35 5 0,76 

Tabell 4. Förtroendefrågor 

 

I enkäten ställde vi följande fråga; Det är inte viktigt att skapa förtroende redan i det 

första klientmötet. 62,3 % svarade att de inte alls instämde med påståendet medan 28 % 

instämde helt med påståendet. Vidare ställde vi även frågor om vilken typ av förtroende 

som är viktigt att förmedla vid det första klientmötet. I tabellen presenteras de resultat vi 

har fått fram genom enkäten där vi ställt tre olika påståenden om förtroende där 

respondenterna med hjälp av en femgradig likertskala fick fylla i hur väl de ansåg att 

påståendet stämde (enkätfrågor: 8:4, 7:4, 9:1). På de tre olika påståendena har de flesta 

fyllt i att de instämmer helt på att det är viktigt att skapa förtroende redan i det första 

mötet och därför är typvärdet 5 på samtliga påståendena. Skillnaderna är små när det 

gäller variationen på vilket förtroende som är viktigast att skapa men genom Wilcoxon 

test kunde vi se att skillnaderna dock var signifikanta på samtliga påståenden om 

förtroende. Wilcoxon test rankar vilket förtroende revisorerna tycker är viktigast att 

skapa i det första klientmötet och det visade sig att det revisorerna anser att det 

56% 

44% 

Byråtillhörighet 

De 7 största byråerna Övriga byråer
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personliga förtroendet är det viktigaste följt av förtroendet för revisionsbyrån och sedan 

förtroendet för revisorsprofessionen. Se appendix 8.7.  

Detta resultat stämmer överens med tanken att det i det första mötet är avgörande vem 

den potentiella klienten får träffa. Revisorernas arbete bygger på förtroendeskapande 

och tystnadsplikt och precis som teorin säger visar det sig att det är viktigt för revisorn 

att inge ett förtroende (Elg & Jonnergård 2011). Det är viktigt att förmedla ett 

förtroende som revisor eftersom revisorn även får ta del av både hemlig och känslig 

information. Det gör att det för revisorn är extra viktigt att i det första mötet skapa 

förtroende för revisorn som person för att övertyga klienten att anlita just dem. 

Förtroendet för professionen kan redan finnas där i och med att kompetenskraven är 

lagstadgade. Är revisionsbyrån en större byrå eller om byrån är känd på orten kan det 

vara så att det redan till viss grad finns det ett förtroende för revisionsbyrån medan det 

personliga förtroendet är det som måste byggas upp.  

Vi genomförde även en korstabell med chi-två test för att undersöka om det finns någon 

skillnad i vilket förtroende män och kvinnor tycker är viktigast att skapa vid ett första 

möte med en ny klient. Både manliga och kvinnliga revisorer tycker att det personliga 

förtroendet och förtroendet för revisorsprofessionen är viktigt att skapa i det första 

klientmötet men det finns trots det en signifikant skillnad i hur de har svarat. Kvinnor 

har i högre utsträckning fyllt i en femma (instämmer helt) medan männen oftare fyllt i 

en fyra än kvinnorna, se appendix 8.8. En anledning till detta kan vara att kvinnor 

tenderar att vara mer inriktade på att skapa långsiktiga relationer (Wahl 2003) och 

därmed tycker kvinnor att det är lite viktigare att skapa ett personligt förtroende och ett 

förtroende för professionen som det är viktigt på lång sikt för att skapa goda relationer 

mellan klienter och revisorer. Det finns ingen signifikant skillnad i hur män och kvinnor 

svarat när det gäller att skapa förtroende för revisionsbyrån vilket visar på att det inte är 

könsspecifikt.  

Med en regressionsanalys ville vi se om det finns några signifikanta skillnader när det 

gäller revisorernas attityd kring de olika förtroendefrågorna beroende på storlek på stad 

och byråtillhörighet. Regressionen visade att det finns en signifikant skillnad i deras 

attityd till att skapa förtroende för den egna revisionsbyrån om de arbetar på ”big four” 

eller på en annan byrå. De som arbetar på en annan byrå än ”big four” är mer positiva 

till att det är viktigt att skapa förtroende för revisionsbyrån än vad ”big four” är. En 
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anledning till det kan vara att deras byrå inte är lika spridd eller känd vilket gör att de 

kanske känner ett större behov av att visa klienten vad de går för och vilka kontakter 

och kunskaper de har för att skapa förtroende vid det första klientmötet. Det kan även 

vara så att de som arbetar på en byrå som tillhör ”big four” litar på att byråns namn och 

varumärke ska inge förtroende medan revisorer på andra revisionsbyråer känner att det 

är viktigare för dem att förmedla ett förtroende för revisionsbyrån till klienten. Se 

appendix 8.9. Regressionsanalysen visade att det inte finns någon signifikant skillnad i 

hur viktigt revisorerna tycker det är att skapa förtroende i det första klientmötet, 

förtroende för revisorsprofession och förtroende för dem själva som personer. Testet 

visade heller ingen signifikant skillnad på storlek på stad och förtroendefrågorna. 

Revisorsyrket bygger på att det finns ett förtroende och det är förmodligen därför 

revisorerna svarat att det är viktigt att skapa förtroende i det första mötet oavsett storlek 

på stad eller byråtillhörighet.  

5.3 Prövning av hypoteserna 

 

Nedan har vi prövat hypoteserna var för sig genom univariata tester och ibland även 

genom bivariata tester. Till varje hypotes hör en eller flera enkätfrågor som syftar till att 

testa hypoteserna. Har respondenten i hög grad instämt med hypotesen genom dessa 

enkätfrågor kan vi inte förkasta hypotesen. Med hög grad menas att 60 % av 

respondenterna har fyllt i en fyra eller femma på de positivt ställda enkätfrågorna och på 

de negativt ställda enkätfrågorna fyllt i en etta eller tvåa. Har över 60 % instämt med 

hypotesen så anser vi att det finns stöd för att påstå att de tycker det är viktigt och 

därmed kan vår hypotes inte förkastas. Vi har även undersökt om det går att generalisera 

hypoteserna till både byråtillhörighet och storlek på stad revisorerna arbetar i, eftersom 

det är dessa karaktärsdrag som ingår i vår modell, se sidan 21. För att se om 

hypoteserna är generaliserbara se sidan 77.  

Hypotes 1 Det är en större sannolikhet att revisionsbyrån väljer en revisor med mer 

erfarenhet till ett första klientmöte. 

Vi ställde frågan ”Hur många år hade du arbetat på en revisionsbyrå innan du fick 

ansvara för ett första klientmöte för första gången?”. Av de 403 personer som besvarat 

enkäten har vi fått 30 svar som vi ej kunnat koda eftersom de inte angivit något svar, 

skrivit ett svar som vi inte kunnat koda eller tillhört den grupp som inte varit ute på ett 

första klientmöte.  Dessa svar har vi bortsett från under den aktuella frågan. Efter fem år 
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inom yrket har 83,6 % angett att de någon gång haft ansvar för ett första klientmöte. Det 

svar som de flesta angivit är att det tog dem fem år innan de hade ansvar för ett första 

klientmöte och det svar som efter det förekommer flest gånger är tre år. För att bli 

godkänd revisor krävs det minst tre års praktisk erfarenhet av yrket och för att bli 

auktoriserad krävs det minst fem års praktiskt arbete innan provet kan skrivas 

(Revisorsnämnden 2012a) och det kan vara en tänkbar anledning till att de flesta 

respondenter svarat att det tog tre eller fem år innan de fick ansvara för ett första 

klientmöte. Vi anser att det är relativt tidigt revisorerna får ansvara för ett första 

klientmöte vilket kan tyda på att revisionsbyråerna vill engagera revisorerna tidigt och 

låta dem växa i organisationen. Enligt Chee-Yeow och Hun-Tong (2010) förknippas år i 

yrket med expertkunskap vilket revisorerna kan sägas ha efter att ha avlagt dessa prov. 

Det kan tyda på att revisorerna redan bevisat att de är duktiga och inte behöver ha 

arbetat många år på revisionsbyrån innan de får ansvara för det första klientmötet.  

 

Diagram 3. Enkätfråga 9:2 

Vi ställde även påståendet; Det är inte viktigt att revisorn som ansvarar för det första 

klientmötet har arbetat många år i yrket. Påståendet ställdes som en negation i syfte att 

öka reliabilitet i enkäten. Av svaren nedan har flest personer valt en trea vilket innebär 

att de anser att det varken är viktigt eller oviktigt. Sju personer har svarat att de helt 

instämmer på påståendet och 82 personer att de anser att påståendet stämmer ganska 

bra. Det innebär att 22,1 % anser att det inte är viktigt eller inte så viktigt att revisorn 
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som ansvarar för det första klientmötet har arbetat många år i yrket. 36,7 % (33+115) 

anser att påståendet inte stämmer vilket antyder att de tycker att erfarenhet i form av år i 

yrket är viktigt. På grund av den stora variationen i svaren på attitydfrågan går det inte 

att påstå att de instämmer med detta påstående. I och med att revisorerna tidigt får 

ansvar för ett första möte visar det att många års erfarenhet inte är nödvändigt och 

därmed inte avgörande för det första klientmötet. Det leder till att vi förkastar 

hypotesen.  

Hypotes 2: Revisorn anpassar sitt val av klädsel vid ett första klientmöte. 

I det första klientmötet är det viktigt att revisorn: 

 Typvärde Medelvärde Medianvärde Standardavvikelse 

Anpassar sin klädsel 4 3,64 4 0,950 

Anpassa sin klädsel för att 

uppfattas som 

förtroendeingivande 

3 3,43 3 0,940 

Anpassar sin klädsel i syfte att 

efterlikna klienten 
2 2,13 2 0,982 

Anpassa sin klädsel efter 

revisionsbyråns klädkod 
3 2,73 3 1,046 

Tabell 5. Revisorernas attityder kring anpassning av klädsel 

 

I enkäten framkom det att revisorerna tycker det är ganska viktigt att anpassa sin klädsel 

och att anledningen främst är för att uppfattas som förtroendeingivande. En anledning 

tror vi är att de verkar inom ett yrke där förtroende har en central plats (Larsson 2007). 

Vi genomförde ett Wilcoxon test för att undersöka om skillnaderna var signifikanta och 

hur revisorerna har rankat de olika klädfrågorna efter hur viktiga de ansåg att dessa var. 

Det finns en signifikant skillnad i hur viktiga revisorerna tycker att de olika 

anpassningarna av klädsel är. Testet visade att revisorerna tyckte att det är viktigast att 

anpassa sin klädsel för att uppfattas som förtroendeingivande och efter det var det 

viktigast att anpassa sin klädsel efter revisionsbyråns klädkod. Minst viktigt ansåg 

revisorerna det var att anpassa sin klädsel efter klienten. Se appendix 8.10. 

 

Att anpassa sin klädsel verkar inte vara avgörande, men ändå ha en viss betydelse för 

hur revisorn vill bli uppfattad. Det tror vi kan ha att göra med att yrket bygger på 

kunskap och därför krävs det mer än en anpassning av klädseln. Det har även visat sig 
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att det inte är så viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att efterlikna klienten. Det kan ha 

att göra med att revisorerna tycker det är viktigare att klä sig förtroendeingivande än att 

efterlikna klientens klädsel. Detta finner vi stöd för i Molloys (1988) exempel med 

revisorer i filmbranschen som visade att klienterna hellre ville ha en kostymklädd 

revisor. Elg och Jonnergård (2011) säger dock att det är bra att vara mer lik klienten 

men det verkar inte helt överensstämma för revisorerna i det första klientmötet.  

 

I intervjuerna framkom det dock att i mindre städer anpassar revisorerna sin klädsel 

främst för att likna klienten som i enkäten är den anpassningen som är minst viktig. Vi 

tror att frågan kan ha varit otydlig i enkäten och att revisorerna kan ha uppfattat det som 

om de skulle härma klienten vilket inte var vår avsikt. Vi menade att efterlikna klienten 

i form av informell eller formell klädstil. Det är inte så viktigt för revisorerna att 

anpassa sin klädsel efter revisionsbyråns klädkod vilket vi tror kan vara för att alla 

byråer inte har en klädkod att följa. Revisorerna kan ha sett sitt val av klädsel som en 

norm på arbetet och inte som en klädkod.  

 

Vi genomförde även ett chi-två test för att undersöka om det finns någon signifikant 

skillnad i hur kvinnor och män har svarat på de olika klädfrågorna. Resultatet visade att 

det finns en signifikant skillnad i hur viktigt det är att anpassa sin klädsel och hur viktigt 

de tycker det är att anpassa sin klädsel efter revisionsbyråns klädkod. Kvinnor tycker 

det är mer viktigt att anpassa sin klädsel i det första klientmötet än män. Kvinnor tycker 

även att det är något viktigare att anpassa sin klädsel efter revisionsbyråns klädkod i 

jämförelse med männen. Se appendix 8.11. Med kläder kan personer skapa olika 

förväntningar (Joseph & Alex 1971) och kan ge dem auktoritet samt öka deras 

trovärdighet (Molloy 1988). Eftersom det finns fler män än kvinnor på höga poster 

inom revision (Jonnergård & Stafsudd 2009) kan det göra att kvinnor i större 

utsträckning använder sin klädsel som ett verktyg för att skapa förtroende. 

 

57,9 % av de som svarat på enkäten har fyllt i en 4 eller 5 på frågan om det är viktigt att 

anpassa sin klädsel vid ett första klientmöte vilket ändå tyder på att de flesta tycker det 

är viktigt. Det uppfyller dock inte kriteriet på att respondenterna till 60 % ska instämma 

med hypotesen men resultatet visar ändå att det är av betydelse, vilket leder till att det 

finns tendenser som gör att vi inte kan förkasta hypotesen. 
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Hypotes 3a: Specifik branschkunskap ökar sannolikheten för att revisorn får ansvara för 

ett första klientmöte.  

 

Tabell 6. Enkätfråga 7:1 

 

När vi frågade om det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har 

stor kunskap om klientens bransch svarade 25,8 % att de instämmer helt och 71,5 % 

instämde i hög grad (184+104) att det är viktigt att revisorn har kunskaper om klientens 

bransch i det första klientmötet. Typvärdet var fyra vilket även det visar att de flesta 

anser att det är viktigt. Genom att revisorn känner till klientens bransch har revisorn 

därmed också förmodligen en större förståelse för klientens behov och de risker och 

utmaningar branschen står inför. I och med branschkunskapen har revisorn gjort 

liknande revisioner tidigare vilket kan öka förtroendet för revisorn (Liu & Leach 2001). 

Eftersom 71,5 % har instämt på detta påstående i hög grad kan inte hypotesen förkastas. 

 

Hypotes 3b: Hög kompetens ökar sannolikheten för att revisorn får ansvara för ett 

första klientmöte. 

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har stor kunskap om 

klientens bransch 

 Antal Procent 

 1 5 1,2 

2 18 4,5 

3 92 22,8 

4 184 45,7 

5 104 25,8 

Total 403 100,0 
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Diagram 4. Enkätfråga 8:3 

 

För att undersöka denna hypotes ställde vi påståendet: Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första klientmötet har stor kunskap inom revision. 62,7 % (169+84 

personer) svarade att de i hög grad instämde att det var viktigt i det första klientmötet. 

Med en hög kunskap kan revisorn ge bättre råd och göra en mer tillförlitlig revision 

vilket gynnar klienten. Klienterna betalar även för att få tjänsten utförd och vill 

förmodligen att den utförs av någon som har större kunskaper än de själva. Genom 

lagstiftningen säkerställs att revisorerna har en viss kunskapsnivå (Jansson, Jonnergård 

& Larsson 2010). I och med att det är 62,7 % som tyckte att det var ganska eller mycket 

viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har stora kunskaper inom 

revision kan hypotesen inte förkastas. 

 

Hypotes 4a: Är revisorn äldre än klienten ökar sannolikheten att revisorn får ansvara 

för ett första klientmöte 

Hypotes 4b: Är revisorn i ungefär samma ålder som klienten ökar det sannolikheten att 

revisorn får ansvara för det första klientmötet. 

 Äldre än klienten Ungefär samma ålder 

Antal respondenter 403 403 

Medelvärde 1,45 1,83 

Median 1,00 2,00 

Typvärde 1 1 

Standardavvikelse 0,723 0,872 
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Vi ställde två påståendet om ålder, där det ena påståendet var ”det är viktigt att revisorn 

som har ansvar för det första klientmötet är äldre än klienten” och det andra påståendet 

löd ”det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet är i ungefär 

samma ålder som den potentiella klienten”. De flesta revisorer anser att inget av 

påståendena är speciellt viktiga. Av de två påståendena anser fler revisorer att det är 

viktigare att revisorn är i ungefär samma ålder som klienten. Det visar på att Lawrence 

(1988) teori om att det är bra att vara i en liknande ålder inte stämmer in på vad 

revisorerna anser är viktigt att vara i för ålder i det första klientmötet.  

I vår undersökning har vi kommit fram till att ålder inte är en faktor som 

revisionsbyråerna tar så stor hänsyn till och en anledning till det kan vara att revisorerna 

som svarat arbetar på ett kontor där det inte är så stor ålderskillnad bland dem som 

arbetar på byrån. Det gör att deras möjlighet att anpassa åldern efter klientens ålder är 

begränsad, vilket även är något som framkommit i intervjuerna som något som kan vara 

svårt att ta hänsyn till, på grund av denna anledning. En annan anledning kan vara att 

revisorerna tycker att det är viktigare att revisorn är yngre än klienten eftersom de anser 

att det inte är viktigt att vara äldre än klienten eller ungefär lika gammal. En ytterligare 

anledning kan vara att revisionsbyråerna vill komma ifrån stereotypen av revisorn som 

en äldre person och därmed svarat som de gjort. Det framkom i intervjuerna att denna 

stereotyp finns och kanske är det något som revisionsbyråerna försöker ändra på. Båda 

dessa påståenden har respondenterna rankat som inte så viktigt vilket visar att ålder inte 

är avgörande för vem som ska ansvara för det första klientmötet och därmed kan vi 

förkasta hypoteserna om ålder. En tänkbar anledning till att åldershypoteserna inte stöds 

kan vara att det är viktigare med kompetens och branschkunskap än revisorns ålder. 
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Hypotes 5: Ju mer social revisorn är desto större sannolikhet är det att revisorn får 

ansvara för det första klientmötet. 

 

Diagram 5. Enkätfråga 7:5 

För att få svar på hypotesen ställde vi en fråga där respondenterna fick ta ställning till 

om de tycker det är viktigt att revisorns som ansvarar för det första mötet är social. Av 

respondenterna svarade 89,6 % (199+162) att de i hög grad instämmer i att det är viktigt 

att revisorn som får ansvara för det första klientmötet är social. 

Vi gjorde ett chi-två test för att se om det fanns någon signifikant skillnad i hur män och 

kvinnor svarat på denna fråga. Både kvinnor och män tycker att det är viktigt att 

revisorn är social för att få ansvara för det första klientmötet. Det fanns dock en 

signifikant skillnad i hur de svarat som visade på att män procentuellt instämmer mer på 

påståendet (svarat fyra eller fem) än vad kvinnor gör. Se appendix 8.12. Enligt teorin 

har män lättare att skapa sociala relationer än kvinnor (Jonnergård & Stafsudd 2009) 

vilket kan göra att män tycker det är mer självklart att revisorn ska vara social och 

därmed varit mer positiva till påståendet.  

Vi tror att den sociala förmågan är central när det gäller att skapa nya relationer. Det är 

även något som Jonnergård och Agevall (2012), se Fransson och Cundara (2012), har 

tagit upp som en viktig egenskap att ha i revisorns omväxlande yrke. I och med att 

kundmötena ofta beskrivs som ”sanningens ögonblick” (Echeverri 2000), är det bra om 

revisorn är social och kan på ett bra sätt interagera med klienten. Revisionsbyråerna 
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verkar söka sociala personer när de ska nyanställa vilket visar på att egenskapen är 

önskvärd (Katila & Merilainen 2002). Om revisorn inte är så social känner den sig 

troligtvis inte så bekväm i situationen vilket kan göra att samtalet inte flyter på så bra 

och det blir svårt att skapa en bra relation. Det är ingen som svarat att påståendet inte 

alls stämmer och fyra personer svarade att det inte är så viktigt. I och med den höga 

instämmelsegraden kan vi inte förkasta hypotesen.  

Hypotes 6: Är revisorn en man ökar sannolikheten att revisorn får ansvara för ett första 

klientmöte. 

I och med att endast två av de som besvarat enkäten inte har ansvarat för ett första 

klientmöte kan hypotesen inte testas och därmed varken bekräftas eller förkastas. Vem 

som får ansvara för ett första klientmöte verkar snarare bero på om revisorn har blivit 

godkänd eller auktoriserad revisor. 74 % av de som svarat på vår enkät är män vilket till 

stor del kan bero på att vi skickat ut vår enkät till fler män än kvinnor. Det finns fler 

män än kvinnor som är auktoriserade eller godkända revisorer i Sverige 

(Revisorsnämnden 2011) och det är troligen anledningen till att vi fått in fler svar från 

män. För att kunna uttala sig om hypotesen krävs det ytterligare studier som tar upp 

olikheter mellan kvinnor och män i revisionsbranschen. 

Hypotes 7: En högre position ökar sannolikheten att revisorn får ansvara för ett första 

klientmöte.  
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De flesta har på en skala mellan 1-5 angett en tvåa vilket innebär att de inte anser att en 

hög position är så viktigt för att få ansvara för ett första klientmöte. Det är enbart 9,9 % 

(34+6) som anser att det är viktigt eller ganska viktigt att revisorn som ansvarar för det 

första klientmötet har en hög position inom byrån. Orsaken tror vi kan vara att det inte 

är revisorns position som står i fokus i det första mötet. Däremot kan vi se i tabellen 

nedanför att 56,3 % (150+77) av revisorerna tycker det är ganska viktigt att den som 

ansvarar för det första klientmötet har behörighet att skriva under revisionsberättelsen. 

Vi tror att det kan bero på att revisorerna tror att klienterna förväntar sig att revisorn 

som de träffar har den behörighet som krävs för att vara påskrivande revisor. 

Revisorerna anser inte att det krävs så hög position men trots det så har de svarat att de 

behöver ha tillräckligt hög position för att kunna vara påskrivande revisor. Det tyder på 

att revisorerna behöver ha en viss position på revisionsbyrån men att de inte behöver ha 

en högre position än den position som krävs för att skriva på. I och med enbart 9,9 % 

instämmer med påståendet förkastar vi hypotesen.  

 

Diagram 7. Enkätfråga 10:4 

Även fast vi inte kan bekräfta hypotesen tyckte vi att det var intressant att undersöka om 

de som har en hög position på revisionsbyrån tycker att det är viktigare att ha en hög 

position än vad de andra revisorerna tycker. Detta testade vi genom ett chi-två test för 

att se om det finns några signifikanta skillnader. Testet visade att det finns signifikanta 

skillnader och att de som är kontorschefer och även de som är auktoriserade revisorer 

tyckte att det var lite viktigare att revisorn har en hög position på revisionsbyrån för att 

få ansvara för ett första klientmöte. Se appendix 8.13. En revisor som är högre uppsatt 
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inom revisionsbyrån tror vi är mer positiva till att göra karriär och ser en hög position 

som någonting positivt.  

Hypotes 8a: Är revisorn en god lyssnare är det större sannolikhet att revisorn får 

ansvara för det första klientmötet. 

Det är inte viktigt för revisorn att vara en god lyssnare 

i det första klientmötet 

 Frekvens Procent 

Värden 1 234 58,1 

2 24 6,0 

3 13 3,2 

4 52 12,9 

5 80 19,9 

Totalt 403 100,0 

Tabell 8. Enkätfråga 8.5 

Genom intervjuerna framkom det att vara en god lyssnare var viktigt vid det första 

klientmötet och vi ville därför undersöka om det var en allmän uppfattning hos 

revisorerna. Enkätfrågan ställdes som en negation för att öka reliabiliteten i enkäten. 

64,1 % angav att de inte instämde att det inte var viktigt att vara en god lyssnare i det 

första klientmötet (svarade en etta eller tvåa). 19,9 % har dock svarat att de instämmer 

att det inte är viktigt att vara en god lyssnare i det första mötet. Det tyder på att det finns 

en delad åsikt kring hur viktigt det är att vara en god lyssnare. En orsak till skillnaderna 

kan vara att en del revisorer tycker det är viktigt att lyssna på klienten medan andra 

revisorer tycker att det är viktigare att berätta om revisionsbyrån och de tjänster och 

erfarenheter som de själva har. De som har svarat att de instämmer med detta påstående 

kanske tycker andra saker är viktigare vid det första klientmötet.  I och med att 64,1 % 

inte håller med om att det är viktigt kan vi uttyda att de flesta ändå tycker att det är 

viktigt att revisorn är en god lyssnare vid det första klientmötet och därmed kan vi inte 

förkasta hypotesen.  

Hypotes 8b: Är revisorn starkt säljande minskar sannolikheten att revisorn får ansvara 

för det första klientmötet 

Det är viktigt att revisorn är starkt säljande i det första klientmötet 

 Frekvens Procent 

Värden 1 91 22,6 
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2 151 37,5 

3 111 27,5 

4 47 11,7 

5 3 0,7 

Totalt 403 100,0 

 

 I intervjuerna kom det fram att revisorerna var både positivt och negativt inställda till 

att vara säljande i det första mötet. Vi ställde därför ett påstående om det var viktigt att 

revisorn i det första mötet var starkt säljande. De som svarat att de inte tycker det är så 

viktigt (etta eller tvåa) utgör 60 % och visar på att de flesta inte tycker att det är viktigt 

att revisorn är starkt säljande i det första klientmötet. Anledningen kan vara att 

revisorerna inte vill framstå som för säljande eftersom klienten kan komma att undra 

varför de är så angelägna om att sälja dessa tjänster. Det kan även vara en del av deras 

professionalitet att de inte vill vara för säljande. Eftersom vi kunde bekräfta att det var 

viktigt att vara en god lyssnare och att vara social visar det att det finns andra 

egenskaper som är viktigare än att vara starkt säljande. Eftersom 60 % svarat att de inte 

instämmer kan vi därmed inte förkasta hypotesen. 

Hypotes 8c: Har revisorn ett gott rykte ökar sannolikheten att revisorn får ansvara för 

det första klientmötet 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Enkätfråga 10:5 

Att ha ett gott rykte framkom under intervjuerna som bra att ha vid ett första klientmöte 

och kan göra att just den revisorn får ansvara för ett första klientmöte. Denna hypotes 

ville vi testa i en enkät för att få fram om det var en allmän uppfattning hos revisorerna. 

78,9 % svarade att de i hög grad instämde att ett gott rykte är viktigt att ha i det första 

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har 

ett gott rykte 

 Frekvens Procent 

Värden 1 2 0,5 

2 8 2,0 

3 75 18,6 

4 160 39,7 

5 158 39,2 

Totalt 403 100,0 

Tabell 9. Enkätfråga 10:2 
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klientmötet. Det svarsalternativ som de flesta tryckte i var fem (instämmer helt) och 

medelvärdet blev 4,19 vilket även det visar på att ett gott rykte är något som revisorerna 

anser är viktigt att revisorn har för att få ansvara för ett första möte med en ny potentiell 

klient. Som köpare vill man helst köpa sin tjänst av någon med ett gott rykte eftersom 

ett gott rykte oftast innebär att personen gjort ett bra arbete tidigare. Klienterna lämnar 

ut mycket information om sig själva till revisorn och ett gott rykte kan göra det lättare 

för klienten att lita på revisorn och att informationen behandlas väl. Eftersom de flesta 

av revisorerna har instämt med detta påstående kan vi inte förkasta hypotesen.  

5.4 Sammanfattande modell över hypoteserna 

Nedan presenteras en sammanfattning av hypoteserna, där vi först presenterar 

hypotesen, enkätfrågorna som tillhör hypotesen och sedan om hypotesen kan förkastas 

eller inte. Det gör vi utifrån vårt kriterium att 60 % av respondenterna i hög grad ska ha 

besvarat enkätfrågan i linje med hypotesen.  

Hypotes Enkätfråga Resultat 

1. Det är en större sannolikhet att revisionsbyrån väljer 

en revisor med mer erfarenhet till ett första klientmöte 

Fråga: 5 Förkastas  

2. Revisorn anpassar sitt val av klädsel vid ett första 

klientmöte  

Fråga 7:3, 8;2, 8:6, 

9:4,  

Tendens – kan ej 

förkastas 

3,a Specifik branschkunskap ökar sannolikheten för att 

revisorn får ansvara för ett första klientmöte 

Fråga: 7,1 Kan ej förkastas 

3,b Hög kompetens ökar sannolikheten för att revisorn 

får ansvara för ett första klientmöte 

Fråga: 8:3, 10:3 Kan ej förkastas 

4,a Ju högre ålder revisorn har desto större sannolikhet 

att revisorn får ansvara för ett första klientmöte 

Fråga: 8:1  Förkastas 

4,b Är revisorn i ungefär samma ålder som klienten ökar 

det sannolikheten att revisorn får ansvara för det första 

klientmötet 

Fråga: 10:1 Förkastas 

5. Ju mer social revisorn är desto större sannolikhet är 

det att revisorn får ansvara för det första klientmötet 

Fråga 7:5 Kan ej förkastas 

6. Är revisorn en man ökar sannolikheten att revisorn får 

ansvara för ett första klientmöte 

Fråga: 1, 3 Går ej att säga 

något om 

7. En högre position ökar sannolikheten att revisorn får 

ansvara för ett första klientmöte 

Fråga: 9:3, 10:4 Förkastas 
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8,a Är revisorn en god lyssnare är det större sannolikhet 

att revisorn får ansvara för det första klientmötet 

Fråga: 8:5 Kan ej förkastas 

8,b Är revisorn starkt säljande minskar sannolikheten att 

revisorn får ansvara för det första klientmötet 

Fråga:10:2 Kan ej förkastas 

8,c Har revisorn ett gott rykte ökar sannolikheten att 

revisorn får ansvara för det första klientmötet 

Fråga: 10:5 Kan ej förkastas 

Tabell 11. Sammanfattande modell över hypoteserna 

5.5 Förtroendemodell 

Nedan visas en sammanfattande modell över de hypoteser som vi inte kan förkasta. De 

individuella karaktärsdragen som vi inte kan förkasta är klädsel, kompetens, 

branschkunskap, en social förmåga, säljande, rykte och en god lyssnare. I modellen 

visas vilket förtroende (personligt- eller systemförtroende) som de sju individuella 

karaktärsdragen kategoriseras till.  

Individuella 

karaktärsdrag 

Personligt  

förtroende 

System 

förtroende 

Klädsel   

Kompetens   

Branschkunskap   

Personlighet – social   

Personlighet – inte starkt 

säljande 

  

Personlighet - rykte   

Personlighet - lyssna   

Tabell 12. Klassificering förtroendekategorier 

Dessa sju karaktärsdrag har visat sig enligt revisorerna vara betydelsefulla för revisorer 

att ta hänsyn till vid det första klientmötet. Alla karaktärsdragen kan kategoriseras in 

under det personliga förtroendet vilket visar på att det i det första mötet är viktigt med 

det personliga förtroendet i större grad än systemförtroendet. När vi undersökte vilket 

förtroende som var viktigast att skapa visade det sig att revisorerna anser att förtroendet 

för dem som personer är mest betydelsefullt (se sidan 63). Våra resultat stämmer 

överens med teorin som säger att kompetens och de personliga egenskaperna är viktiga i 

det första mötet och därmed visar vår undersökning att det personliga och mer 
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informella bemötandet har stor betydelse. Förtroendegivarens egenskaper nämner Solli, 

Johansson och Jönsson (2006) som viktiga när förtroende ska skapas vilket även stöds 

av vår undersökning. Alla våra hypoteser kring personlighetsdragen kunde inte 

förkastas vilket visar på att det finns starka åsikter kring önskvärda personlighetsdrag.  

En tänkbar anledning till att systemförtroendet inte har visat sig vara lika betydelsefullt i 

det första mötet tror vi kan vara att det redan finns där och att det inte är något som 

revisorerna tänker på utan snarare ser som en självklarhet. Det formella beteendet 

upprätthålls genom de riktlinjer och ramar som finns för hur revisorer ska bemöta 

klienten men vi tror att revisorn ändå har vissa fria ramar att framföra sin egen 

personlighet i det första mötet.  

5.6 Prövning av propositionerna 

Vi inledde prövningen av propositionerna genom att göra en faktoranalys för att kunna 

se om det finns bakomliggande variabler som kan förklara hur respondenterna har 

svarat på enkätens attitydfrågor. Innan vi gjorde faktoranalysen kontrollerade vi om det 

var möjligt att göra en faktoranalys på attitydfrågorna genom att göra ett KMO och 

Bartletts test. Ett KMO-värde nära 1 visar att det går att göra en faktoranalys och att 

faktorerna borde bli tillförlitliga (Field 2009). I vårt test har vi ett KMO värde på 0,726 

vilket enligt Field (2009) kan anses vara ett bra värde. Bartletts test tar fram ett värde 

som visar om materialet är signifikant eller ej. Körner och Wahlgren (2005) tar upp att 

den vanligaste signifikansnivån att använda sig av är 5-procentsnivån där värdet ska 

vara mindre än 0,05 vilket det även är i vårt fall. Sedan studerade vi 

korrelationsmatrisen över de olika attitydfrågorna och fann värden som var större än 0,3 

vilket även det indikerar att det går att göra en faktoranalys på våra attitydfrågor.    

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,726 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1171,357 

Df 120 

Sig. ,000 

Tabell 13. KMO 

 

Det visade sig att en faktoranalys var genomförbar på attitydfrågorna vilket gjorde att vi 

skapade en faktoranalys i SPSS. Vi fick fram den totala förklarande variansen som visas 
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i tabellen nedan. Sex komponenter förklarar den största variansen i svaren på 

attitydfrågorna. Komponent ett förklarar 20,1 % vilket är den komponent som förklarar 

den största variationen. Tillsammans förklarar de sex komponenterna 60,5 % av den 

totala variansen.  

 

Komponent Initial Eigenvalues 

Totalt % av varians Kumulativ % 

1 3,357 20,980 20,980 

2 1,713 10,709 31,689 

3 1,338 8,365 40,054 

4 1,184 7,397 47,451 

5 1,087 6,795 54,247 

6 1,005 6,280 60,526 

Tabell 14. Komponenternas förklaringsgrad 

 

Det är intressant att studera de sex komponenterna närmare och i tabellen roterad 

komponent matris kan vi urskilja vilka attitydfrågor som kan kopplas till de olika 

komponenterna. Under respektive komponent kan de attitydfrågor som har ett högt 

värde knytas till komponenten och är i vår tabell markerade med grön färg. Komponent 

ett till sex förklarar därmed de olika attitydfrågornas varians i svaren och därmed den 

bakomliggande faktorn som påverkar hur revisorerna svarat på påståendena.  
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Tabell 15. Roterad komponent matris 

 

Roterad komponent matris 

 Komponenter 
1.  

Kläd-

kultur 

2. 

Utåtriktad 

3. 

Karriär 

4. 

Ålders-

norm 

5. 

Kompetens 

6. 

    Mognad 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet anpassar sin klädsel 

för att uppfattas som 

förtroendeingivande 

,814 ,366 ,061 ,126 ,023 ,085 

Det är viktigt att anpassa sin 

klädsel vid ett första klientmöte 
,814 ,294 ,006 ,044 ,030 ,054 

Det är viktigt att revisorn som 

är ansvarig för det första 

klientmötet anpassar sin klädsel 

efter revisionsbyråns klädkod 

,593 -,152 ,335 -,110 ,279 ,135 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet anpassar sin klädsel 

i syfte att efterlikna klienten 

,542 -,076 ,090 ,270 ,044 -,238 

Det första klientmötet är viktigt 

för den fortsatta relationen 
,103 ,771 ,018 -,045 ,144 -,010 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet är social 

,156 ,728 ,003 ,039 ,137 ,007 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet har ett gott rykte 

,042 ,544 ,524 -,014 ,006 ,078 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet har behörighet att 

vara den påskrivande revisorn 

för företaget 

-,027 ,038 ,697 ,099 ,016 ,193 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet har en hög position 

inom byrån 

,142 -,107 ,623 ,219 ,222 -,153 

Det är viktigt att revisorn är 

starkt säljande i det första 

klientmötet 

,168 ,112 ,506 ,115 ,063 -,170 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet är i ungefär samma 

ålder som den potentiella 

klienten 

,136 ,019 ,187 ,827 -,015 -,025 

Det är viktigt att revisorn som 

har ansvar för det första 

klientmötet är äldre än klienten 

,060 -,014 ,121 ,819 ,090 ,048 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet har stor kunskap 

inom revision 

,003 ,171 ,202 -,054 ,769 ,112 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet har stor kunskap 

om klientens bransch 

,167 ,135 ,041 ,124 ,616 -,130 

Det är viktigt för revisorn att 

vara en god lyssnare i det första 

klientmötet 

,084 ,003 ,121 -,083 -,207 ,760 

Det är viktigt att revisorn som 

ansvarar för det första 

klientmötet har arbetat många 

år i yrket 

-,059 ,038 -,214 ,165 ,355 ,666 
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Som vi nämnde fick vi fram sex komponenter som förklarade den största variansen i hur 

respondenterna har svarat i enkäten. De två sista påståendena ställdes som en negation i 

enkäten men här har vi valt att omkoda svaren så att attitydfrågorna överensstämmer 

med de övriga påståendena för att möjliggöra faktoranalysen och samtidigt underlätta 

analysen av attitydfrågorna (omkodning se sidan 59). De sex bakomliggande 

komponenterna har vi valt att förklara som olika ord som vi anser är en bra beskrivning 

av vad som kan vara den bakomliggande faktorn.  

 

Tolkning komponent 1 – Klädkultur 

Den första komponenten har vi valt att benämna klädkultur eftersom de fyra 

attitydfrågorna behandlar anpassning av klädsel och varför revisorn anpassar sin 

klädsel. Hur revisorerna tänker om klädsel och varför de anpassar sin klädsel kan ha att 

göra med hur företagets klädkultur ser ut och vilka normer som finns angående klädsel 

på arbetsplatsen. Vi tror att dessa normer kan vara en bakomliggande faktor och 

påverkar revisorerna i hur de har svarat. Det kan vara både en uttalad klädkultur eller 

oskrivna regler på arbetsplatsen som kan påverka hur revisorerna svarat.  

 

Tolkning komponent 2 – Utåtriktad 

Revisorer som anser att det första mötet är viktigt har även fyllt i att det är viktigt att 

vara social och att ha ett gott rykte. En revisor som är social tror vi tycker om att möta 

nya människor och har lätt för att hantera nya situationer såsom ett första klientmöte.  

En revisor med ett gott rykte tror vi är en person som andra människor känner till och 

den som anser att det är viktigt med ett gott rykte tror vi gärna blir igenkänd. Dessa 

attitydfrågor anser vi tyder på att revisorn har en viss uppfattning om hur utåtriktade de 

bör vara i det första klientmötet.  

 

Tolkning komponent 3 – Karriär  

Den tredje komponenten har vi valt att benämna karriär eftersom attitydfrågorna som 

berör behörighet, befattning och starkt säljande visade sig höra ihop. Dessa attitydfrågor 

pekar på att respondenterna har en liknande uppfattning om de olika attitydfrågorna. 

Detta tror vi kan bero på var någonstans i karriären revisorerna är. Vi tror även att dessa 

faktorer är sammankopplade till ambitionsnivå och viljan att göra karriär. Genom 

behörighet och position kan en revisor stiga i grader inom revisionsbyrån och med 

högre befattning ökar även kraven och förväntningarna. Vi antar att ju högre upp i 
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organisationen revisorn kommer desto viktigare är det att revisorn hittar nya klienter 

och bidrar till revisionsbyråns intäktsflöde vilket även det i så fall visar på att det har att 

göra med karriärsnivån.  

 

Tolkning komponent 4 – Åldersnorm 

Två av våra attitydfrågor handlar om ålder och dessa visade sig höra ihop vilket tyder på 

att det finns en åldersnorm som kan ligga bakom varför de svarat som de gjort. Vi tror 

att det finns en norm när det gäller vilken ålder revisorn borde ha. Det kan handla både 

om revisorernas egna uppfattningar men även om vad revisorerna tror att klienten 

förväntar sig för revisor och vilken ålder de troligtvis har. Revisorerna kan antingen 

vilja sudda ut den åldernorm som finns eller möta klienternas förväntningar. 

Åldersnorm blir därför benämningen på vår fjärde komponent.  

 

Tolkning komponent 5 – Kompetens 

Komponent fem tror vi handlar om hur revisorerna ser på kompetens eftersom de 

attitydfrågor som hör till denna komponent handlar om kunskap om revision och 

kunskap om den bransch som klienten är verksam inom. Hur viktigt revisorerna tycker 

kompetens är, är förmodligen den bakomliggande faktorn. Det kan finnas olika åsikter 

kring hur viktigt det är med kompetens i det första klientmötet.  

 

Tolkning komponent 6 – Mognad 

Attitydfrågan som handlar om att vara en god lyssnare och attityden kring att arbeta 

många år i yrket är vår sjätte komponent där vi tror att den bakomliggande orsaken 

handlar om revisorernas mognad. En revisor som har arbetat många år i yrket har fått en 

viss erfarenhet och känner sig troligtvis mer bekväm i sin roll. Med erfarenheten tror vi 

att det blir lättare att göra ett första klientmöte och att lyssna på klienten utan att i för 

hög grad sälja in den egna produkten.  
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Vidare har vi genomfört både T-tester och regressionsanalyser för att undersöka och 

kunna uttala oss om propositionerna. Vi har först valt att testa de sex nya 

komponenterna (klädkultur, utåtriktad, karriär, åldersnorm, kompetens, mognad) som vi 

fått fram genom faktoranalysen mot kontorets karaktärsdrag (storlek på stad eller 

byråtillhörighet). Under de två första propositionerna presenteras först ett T-test. T-test 

görs för att se om det finns några skillnader som är signifikanta mellan grupperna som 

testas (Field 2009). T-tester är bivariata analyser och för att se om skillnaderna beror på 

någon annan variabel har vi även gjort multivariata regressionsanalyser. För att kunna 

göra en multivariat analys undersökte vi först att våra oberoende variabler var 

oberoende av varandra genom att göra ett chi-två test. Eftersom storleken på stad och 

byråtillhörighet var oberoende av varandra var testerna möjliga att genomföra. En 

multivariat regressionsanalys används för att se vilka effekter de oberoende variablerna 

har på den beroende variabeln (Körner & Wahlgren 2005). De oberoende variablerna i 

analysen är storlek på stad och byråtillhörighet. De beroende variablerna är de olika 

komponenterna som vi fick fram i faktoranalysen. De två andra propositionerna testades 

genom främst genom en regressionsanalys. I de multivariata analyserna har vi tagit 

hänsyn till de skillnader som beror på könstillhörighet och position och därmed 

påverkar det inte resultatet.    

Proposition 1a: Storlek på staden där kontoret är beläget påverkar de faktorerna som 

avgör vem som får ansvara för ett första klientmöte.  

T-testet visade att hur revisorerna svarat på attitydfrågorna kring klädkultur (komponent 

1) och attitydfrågorna kring kompetens (komponent 5) skilde sig åt beroende på om de 

arbetade i någon av Sveriges tre största städer eller i någon av de övriga städerna. De 

Figur 5. Faktoranalysens komponenter och dess förklaringsgrad 

 

Klädkultur 

21 % 

Kompetens 

6,8 % 

Åldersnorm 

7,4 % 

Karriär 

8,4 % 

Utåtriktad 

10,7 % 

Mognad  

6,3 % 



85 
 

som arbetar i någon av de tre största städerna är mer positivt inställda till påståendena 

om att revisorerna anpassar sin klädsel och i vilket avseende det är viktigt att göra det. 

De som arbetar i någon av de tre största städerna är även mer positiva till 

kompetensrelaterade påståenden. T-testet visade därmed endast på ett samband mellan 

två av komponenterna och storleken på staden. Detta test visas i appendix 8.14. För att 

undersöka om resultaten verkligen beror på storleken på staden har vi även utfört en 

regressionsanalys.   

I den multivariata regressionsanalysen har vi som nämnt ovan tagit hänsyn till de 

skillnader som beror på könstillhörighet och position. Regressionsanalysen visade att 

det i T-testet fanns andra variabler som påverkade resultatet. Den multivariata 

regressionsanalysen visade att åldersnorm (komponent 4), var signifikant för de tre 

största städerna och visar att revisionsbyråerna i de tre största städerna är mer positivt 

inställda till att anpassa revisorns ålder så att revisorn är äldre eller i ungefär samma 

ålder som klienten. Se appendix 8.15. I intervjuerna framkom det att de som arbetade i 

en större stad har större möjlighet att ta hänsyn till ålder när de bestämmer vem som ska 

få ansvara för det första klientmötet. I mindre städer sa de vi intervjuade att de ibland 

hade velat anpassa ansvarig revisors ålder efter klienten men att de har ett begränsat 

urval av revisorer och därför inte har samma möjlighet att kunna anpassa. Det kan även 

vara så att de som arbetar i en större stad har större och mer komplicerade klienter som 

kräver mer erfarenhet och spetskompetens vilket kommer med åldern och som kan göra 

att de tycker det är viktigare att revisorn är äldre eller i ungefär samma ålder som sin 

klient.  

Vi testade även om det finns någon skillnad på hur revisorerna svarat beroende på om 

de arbetade i en stad med färre än 30 000 invånare. Varken T-testet eller 

regressionsanalysen visade på något signifikant resultat. För T-testet se appendix 8.16. 

Detta resultat visar på att det finns en speciell situation i de tre största städerna som gör 

att deras attityd kring ålder skiljer sig åt från de övriga städerna.  

Regressionsanalysen visade därmed att storleken på staden endast korrelerar med 

revisorernas attityd kring frågorna rörande komponenten åldersnorm. I komponenten 

åldersnorm ingick frågorna om revisorerna tyckte det var viktigt att revisorn var i 

ungefär samma ålder eller äldre än klienten. Dessa frågor var avsedda att undersöka om 

revisorerna anpassade sin ålder mot klienternas ålder, därmed visade 
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regressionsanalysen att det finns ett samband mellan storleken på staden och attityden 

kring komponenten åldersnorm. Komponenten åldersnorm tillhör faktorn ålder och 

analysen visar att de revisorer som arbetar i någon av de tre största städerna är mer 

positiva till faktorn ålder. För att se modell över faktorerna se sidan 21. De som arbetar i 

en av de tre största städerna är mer positivt inställda till frågorna rörande 

åldersanpassning.  

 

 

Figur 6. Resultatet av proposition 1a 

Proposition 1b: Om kontoret tillhör ”big four” påverkar det de faktorer som avgör vem 

som får ansvara för ett första klientmöte. 

T-testet visade att hur revisorerna svarat kring klädkultur (komponent 1) och 

karriärspåståendena (komponent 3) skilde sig åt beroende på om revisorerna arbetar på 

ett kontor som tillhör ”big four” eller någon av de övriga revisionsbyråerna. Revisorer 

som arbetar på en byrå som tillhör ”big four” är mer positivt inställda till 

klädkultursfrågorna (komponent 1). De som inte arbetar på en byrå som tillhör ”big 

four” är däremot mer positiva till karriärsfrågor (komponent 3). Se appendix 8.16 

Vi gjorde även ett T-test där vi skiljde på de som arbetar på en av de sju största byråerna 

(Ernst & Young, PWC, Deloitte, KPMG, BDO, Grant Thornton, Mazars SET) och de 

som arbetar på de övriga byråerna. Testet visade att de som arbetar på en byrå som 

tillhör de sju största byråerna i Sverige är mer positiva till klädkultur (komponent 1) 

medan de som arbetar på en annan byrå än de sju största är mer positiva till karriär 

(komponent 3). Detta visar på att det inte finns några skillnader mellan ”big four” och 

BDO, Grant Thornton och Mazars SET. (Appendix 8.17) Det tyder på att det finns 

likheter i hur revisorerna har svarat på vår enkät mellan de sju byråerna och att det inte 

finns någon signifikant skillnad dem emellan.  

Den multivariata regressionsanalysen visade även den på att ”big four” är mer positiva 

till klädkultur medan de övriga byråerna är mer positiva till karriärsrelaterade 

påståenden. I regressionsanalysen var komponenterna klädkultur och karriär signifikant 

varierande med byråtillhörighet och det oberoende av revisorernas position och kön. Se 

Storlek på stad Ålder 



87 
 

appendix 8.18. Revisionsbyråerna som tillhör ”big four” är därmed mer positiva till att 

anpassa sin klädsel vid ett första klientmöte. Det kan finnas olika anledningar till varför 

revisorerna anpassar sin klädsel och i hypotes två om klädsel (se sidan 67) framgår det 

att revisorer överlag främst anpassar sin klädsel för att uppfattas som 

förtroendeingivande. I och med att ”big four” byråerna är etablerade och 

världsomspännande revisionsbyråer kan det göra att de har utarbetade policys och mer 

diskuterar klädfrågor inom organisationerna för att se till att hålla organisationen 

enhetlig. Vi tror även att revisorer som arbetar på ”big four” har fler olika typer av 

klienter och även har större klienter än andra revisionsbyråer eftersom de kan ha mer 

resurser och större nätverk för att kunna revidera dessa företag (Francis & Yu 2009). 

Differentiering bland klienter kan göra att revisorerna som arbetar på en byrå som 

tillhör ”big four” i större grad kan behöva anpassa sin klädsel. Till större klienter kan 

revisionsbyråerna behöva inge ett seriöst och förtroendegivande intryck för att vinna 

över konkurrerande revisionsbyråer vid stora upphandlingar och därför anser att det är 

viktigare att anpassa sin klädsel eftersom klädseln kan hjälpa till att signalera olika 

budskap, däribland auktoritet.  

Revisionsbyråer som inte tillhör ”big four” är mer positiva till de karriärsrelaterade 

attitydfrågorna. Det innebär att de är mer positivt inställda till att revisorn ska ha en hög 

position, vara lite mer säljande och ha den behörighet som krävs för att få vara den 

påskrivande revisorn. Vi tror att det beror på att mindre revisionsbyråer i större grad 

behöver bevisa sin professionalitet eftersom de inte är lika välkända som ”big four”. De 

kan även vara så att de behöver visa att de har den kompetens som krävs för de tjänster 

och lösningar som klienten efterfrågar eller i framtiden kommer behöva ha.   

Vi gjorde även en multivariat regressionsanalys på de sju största byråerna för att se om 

det finns några skillnader gentemot de byråer som tillhör ”big four”. Det framkom att de 

som arbetar på en revisionsbyrå som tillhör de sju största är mer positiva till attityderna 

om att anpassa sin klädsel (komponent 1) och attityden till åldersnorm (komponent 4) 

medan de som arbetar på någon av de andra byråerna är mer positiva till 

karriärspåståendena (komponent 3) än de som arbetar på en av de sju största byråerna. 

Komponenterna klädkultur och karriär visar även här på en signifikant skillnad medan 

komponenten åldersnorm tillkom när vi undersökte för de sju största byråerna. 

Attityden till åldersnorm är dock bara signifikant med 90 % säkerhet vilket gör att 

komponenten inte är lika säker som de övriga komponenterna som är signifikanta på 95 
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procentsnivån. Se appendix 8.19. En anledning till att komponent åldersnorm 

tillkommer när vi undersöker för de sju största byråerna kan bero på att de sju största 

byråerna har större möjlighet att kunna ta hänsyn till ålder när de väljer vem som ska 

ansvara för det första klientmötet. Vi tror att Grant Thornton, Mazars SET och BDO är 

så pass stora att de har liknande förutsättningar som ”big four” och därmed skiljer sig 

inte attityderna kring frågorna sig så mycket.  

Trots att de sju största byråerna visat sig vara relativt lika varandra kan det finnas 

skillnader dem emellan. Därför har vi valt att undersöka om de sju största 

revisionsbyråerna (PWC, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, BDO, Mazars SET, Grant 

Thornton) har olika attityder till de olika komponenterna i jämförelse med varandra. Vi 

undersökte detta genom en regressionsanalys där vi undersökte varje komponent för sig. 

Det visade sig att PWC och KPMG är mer positiva till klädkultur än vad Deloitte, BDO, 

Grant Thornton och Mazars SET är. Ernst & Young visade sig även vara mer positiva 

till klädkultursfrågorna än vad Grant Thornton är. De byråer som har utmärkt sig är tre 

av fyra av byråerna som tillhör ”big four” vilket kan bero på att de i större grad har en 

mer inarbetad klädkultur.  

Karriärsfrågorna visade sig också vara signifikant och PWC är mindre positiva till 

denna komponent än de sex övriga revisionsbyråerna. En orsak till det kan vara att 

PWC är stora att den ansvarige revisorn har en hög position eller är starkt säljande i det 

första mötet eftersom de kanske får in så mycket klienter i alla fall. Regressionsanalysen 

för komponenten åldersnorm visade att PWC och Deloitte är mer positivt inställda till 

frågor rörande åldersnormen än vad de övriga fem revisionsbyråerna är.  

Regressionsanalyserna för komponenterna utåtriktad, kompetens och mognad visade 

inte på några signifikanta skillnader mellan de sju revisionsbyråerna. För att se testerna 

se appendix 8.20. Regressionsanalysen visar på att det är någon/några av 

revisionsbyråerna som tillhör ”big four” som skiljer sig åt från de övriga tre byråerna 

(Grant Thornton, BDO, Mazars SET) på de olika komponenterna. Testet visar att det 

finns olika skillnader i attityder kring dessa påståenden bland de sju revisionsbyråerna. 

Det påvisar att revisionsbyråerna har olika åsikter om vad som är viktigt att framhäva i 

det första klientmötet. Det visar att alla inom revisorsprofessionen inte tänker exakt lika 

och det kan bero på byråernas egen företagskultur och hur de väljer att profilera sig.  
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Sammanfattningsvis visade regressionsanalysen att det finns ett samband mellan storlek 

på byrå där revisorerna arbetar och deras attityd till klädkultur (komponent 1) och 

karriär (komponent 3). Klädkulturen innefattar olika klädfrågor och hur viktigt det är att 

anpassa sin klädsel medan karriärsfrågorna består av frågor kring behörighet, position 

och personlighetsdraget starkt säljande. Nedan visas en bild med de faktorer som storlek 

på byrå har visat sig ha en signifikant skillnad på. För hela modell över faktorerna se 

sidan 21.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Resultat av proposition 1b  

 

Proposition 2a: Revisionsuppdragets storlek påverkar de faktorer som avgör vem som 

får ansvara för ett första klientmöte. 

Vi ställde påståendet ”Klientuppdragets storlek gör att förberedelserna inför det första 

klientmötet skiljer sig åt” och i den univariata analysen kan vi se att av de 403 personer 

som besvarat enkäten är det 177 personer som instämmer helt vilket utgör 43,9 %. Det 

är enbart 2,0 % som anser att påståendet inte alls stämmer. Vi kan även urskilja att 82,9 

% har fyllt i en fyra eller femma på påståendet vilket visar att klientuppdragets storlek 

har betydelse för förberedelserna inför det första klientmötet. Enkätfrågan visar på att 

revisionsuppdragets storlek har en påverkan på förberedelserna inför det första 

klientmötet. Nedan visas en frekvenstabell över svaren. 

Klientuppdragets storlek gör att förberedelserna inför det första klientmötet 

skiljer sig åt 

 Antal Procent 

 1 8 2,0 

2 13 3,2 

3 48 11,9 

Klädsel 

Personlighet 

- säljande 
Storlek på byrå 

Position 
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Tabell 16. Enkätfråga 9:5 

Vi testade även om storlek på stad eller byråtillhörighet påverkade attityden kring 

förberedelserna inför det första klientmötet genom en regressionsanalys. I testet har vi 

tagit hänsyn till och bortsett från de skillnader som beror på kön eller position. 

Resultatet visade på att ”big four” är mer positiva till detta påstående vilket innebär att 

de i högre grad anser att klientuppdragets storlek gör att förberedelserna inför det första 

klientmötet skiljer sig åt. Detta resultat var signifikant, se appendix 8.21. Enligt Danos, 

Eichenseher och Holt (1989) har stora revisionskontor tillgång till ett större nätverk 

vilket gör att de kan ta in uppdrag med olika storlekar i större utsträckning och därför 

tror vi att det kan finnas en större variation i förberedelserna inför det första klientmötet. 

Vi tror att ”big four” har tillgång till dessa nätverk i större utsträckning även om de 

arbetar på ett mindre kontor eftersom de kan hjälpas åt och ta hjälp av expertkunskap på 

andra kontor. I intervjuerna framkom att revisorerna tog in hjälp från andra kontor om 

det behövdes. De mindre byråerna kunde ta hjälp av andra revisionsbyråer medan ”big 

four” kontoren tog hjälp från något av sina egna kontor. Vi tror att sammarbetena 

mellan de egna kontoren är starkare och används flitigare. Regressionsanalysen visade 

inte på några signifikanta skillnader när det gäller storlek på stad.  

I intervjuerna framkom det att revisorerna anpassar sin klädsel efter klienten, men det är 

svårt att avgöra om det beror på storleken på företaget eller branschen som klienten är 

verksam inom. Träffar revisorerna representanter från stora företag fick vi intrycket från 

intervjuerna att representanterna från företaget oftast klädde sig mer strikt och då gjorde 

även revisorerna det. På en intervju i en större stad framkom det att revisionsbyrån 

skickade VD:n på speciella uppdrag när det förväntas en högre uppsatt person från 

revisionsbyrån. På flera av intervjuerna kom det fram att de inför större 

revisionsuppdrag sätter samman team för att förbereda och planera genomförandet av 

revisionen. Vid ett möte med en mindre klient var det oftast bara en revisor med på 

mötet vilket visar att det finns en skillnad i hur många personer som är delaktiga i det 

första klientmötet. Storleken på det potentiella klientuppdraget påverkar förberedelserna 

inför det första mötet men vi kan inte avgöra vilka faktorer som påverkas, bara att 

förberedelserna skiljer sig åt.  

4 157 39,0 

5 177 43,9 

Totalt 403 100,0 
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Proposition 2b: Vilken bransch klienten är verksam i påverkar de faktorer som avgör 

vem som får ansvara för ett första klientmöte. 

Med proposition 2b vill vi undersöka om branschen klienten är verksam i påverkar de 

faktorer som avgör vem som får ansvara för ett första klientmöte. Vi ställde en fråga i 

vår enkät där vi frågade om revisionsbyrån de arbetar på väljer olika personer att 

ansvara för det första klientmötet beroende på branschen klienten är verksam inom. I 

den univariata analysen kan vi urskilja att av respondenterna svarade 58,1 % att 

revisionsbyrån de arbetar på inte tar hänsyn till klientens bransch när de beslutar vem de 

låter ansvara för det första mötet. 41,9 % av revisorerna anser att deras byrå tar hänsyn 

till klientens bransch när de väljer vem som ska ansvara för det första klientmötet. Vi 

kan däremot inte säga vilka faktorer som påverkas eller i vilken utsträckning.  

 

Genom en regressionsanalys kunde vi även få fram om storleken på staden och 

byråtillhörighet påverkar om revisionsbyrån väljer olika revisorer att ansvara för det 

första klientmötet beroende på vilken bransch klienten är verksam inom. I testet har vi 

tagit hänsyn till och bortsett från de skillnader som beror på revisorernas kön eller 

position. Regressionsanalysen visade att de som arbetar på ”big four” i större 

utsträckning anser att deras revisionsbyrå tar hänsyn till klientens bransch när de väljer 

vem som ska ansvara för det första klientmötet. Se appendix 8.22. På mindre, lokala 

byråer som bara finns på orten, arbetar det förmodligen färre personer än på de större 

kontoren inom ”big four”. På dessa lokala kontor finns det inte lika många personer att 

välja på och därmed är det inte säkert att valmöjligheterna till att ta hänsyn till 

branschkunskap finns. Det kan vara en bidragande orsak till det höga antalet nej-svar. I 

en av intervjuerna med en revisor i den mindre staden framkom det att de om de hade 

haft möjlighet att välja en revisor med specifik branschkompetens i så fall hade gjort 

det. Regressionsanalysen visade inte på någon signifikant skillnad när det gäller storlek 

på stad.  

Storlek på uppdrag Förberedelser 

Figur 8. Resultat av proposition 2a 
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5.7 Tidsperspektiv 

För att visa på om det finns några skillnader i attityderna och om det gått mot en mer 

positiv inställning till marknadsföring i första klientmötet i form av anpassning till de 

individuella karaktärsdragen har vi gjort tester på hur olika ålderskategorier har svarat 

på våra attitydfrågor. Detta gjorde vi med hjälp av en regressionsanalys där 

respondenterna delades in i tre olika ålderskategorier där den första gruppen är revisorer 

mellan 25-45 år, den andra kategorin är de som är i åldern 46-65 år och den sista 

kategorin är revisorer i åldern 66-85 år. De som tillhörde ålderskategorin fick koden 1 

och de övriga kodades som 0. Grupperingarna gjordes med hänsyn till olika livsstadier i 

livet. Grupp ett är den ålder när de flesta har familj med barn under 18 år. Grupp två är i 

den del i livet när de flesta har barn som flyttat hemifrån och nu kan fokusera mer på sig 

själva och sitt arbete. Den tredje och sista gruppen valdes eftersom dessa personer 

uppnått pensionsålder men fortfarande är verksamma inom branschen. Vi tror att dessa 

åldersgrupper har upplevt olika händelser och värderingar i livet som kan påverka 

vilken åsikt de har till de olika attitydfrågorna. I testerna tog vi hänsyn till position och 

kön vilket gör att vårt resultat inte beror på könstillhörighet eller position.  

I regressionsanalysen kan vi urskilja att det finns en signifikant skillnad i hur revisorer i 

åldern 25-45 år har svarat i attityden kring klädkultur i jämförelse med hur de andra 

ålderskategorierna svarat. De i åldern 25-45 år är mer positivt inställda till att anpassa 

sin klädsel vid ett första klientmöte än vad de i åldern 46-85 är. Det kan bero på att de i 

en lite yngre ålder kan vilja minska gapet mellan dem själva och klienten. 

Regressionsanalysen visar även att de i åldern 46-65 år tycker det är mindre viktigt att 

anpassa sin klädsel vid det första mötet än vad de i ålder 25-45 år och 66-85 år tycker. 

Det visade sig även att attitydfrågorna kring karriär var signifikant för åldersgrupperna. 

Revisorer i åldern 46-85 år är mer positivt inställda till karriärsfrågor, än vad revisorer i 

åldern 25-45 år är. De resultat som visas nedan är de komponenter som var signifikanta 

för de olika åldersgrupperna. Däremot förklaras en liten del av skillnaderna av just 

dessa åldersskillnader (se appendix 8.23). Så även om vi kan se att det finns signifikanta 

skillnader så finns det andra faktorer som också är med och påverkar variationen i 

revisorernas attityder.  

Ålderskategori Komponent Lutning 

25-45 1 klädkultur 0,235 

 3 karriär -0,475 
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46-65 1 klädkultur -0,247 

 3 karriär 0,312 

66-85 3 karriär 0,538 

Tabell 17. Ålderskategorierna 

5.8 Sammanfattning analys 

Som teorin indikerar så svarade revisorerna att de tycker att det första mötet är viktigt 

för den fortsatta relationen. 92,3 % svarade att det första mötet är ganska eller mycket 

viktigt för den fortsatta relationen. Det visar att det är viktigt att få en bra start på den 

nya relationen och att det förmodligen är viktigt hur revisorerna och revisionsbyrån 

framställer sig. Därmed finns det ett fokus på relationen med klienten vilket 

relationsmarknadsföringen framhäver som centralt för att bli framgångsrik.  

I undersökningarna har vi funnit samband mellan platsen revisionsbyrån är belägen och 

hur revisorerna har svarat på vissa av attitydfrågorna. Storleken på staden visade sig ha 

ett samband med hur revisorerna svarat på frågor kring åldernormen (komponent 4). 

Sambandet betyder att de revisorer som arbetar i en av de tre största städerna i Sverige 

är mer positiva till att revisorn ska vara äldre eller i ungefär samma ålder som klienten 

de träffar i det första klientmötet. I enkäten undersökte vi även var det första mötet 

oftast sker. Totalt svarade 51,6 % av revisorerna att det första mötet sker på 

revisionsbyrån, 47,1 % svarade att det sker ute hos klienten och 1,2 % att det sker på en 

annan plats. Vi undersökte sedan om det finns skillnader i dessa svar beroende på om de 

arbetar i en av de tre största städerna, det visade sig dock att det inte fanns några 

skillnader. Däremot visade det sig att det finns skillnader beroende på om revisorerna 

arbetar på en byrå som tillhör ”big four” eller på någon av de andra byråerna. De som 

arbetade på ”big four” svarade att det oftast sker ute hos klienten medan de som arbetar 

på någon av de andra byråerna svarade att det oftast sker på revisionsbyrån. Se appendix 

8.24.  

På vilken revisionsbyrå revisorerna arbetar visade sig också ha ett visst samband på 

attitydfrågorna om klädkultur och karriär. Revisorer som arbetar på en revisionsbyrå 

som tillhör ”big four” är mer positiva till att anpassa sin klädsel i det första klientmötet. 

De revisorer som arbetar på en annan byrå än ”big four” är däremot mer positiva till 

karriärsrelaterade påståenden såsom att revisorn ska ha en hög position, vara starkt 

säljande och ha den behörighet som krävs för att kunna vara påskrivande.  
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Hypotesprövningarna visar att revisorerna tycker att det i det första mötet är viktigt att 

ta hänsyn till de individuella karaktärsdragen; kunskap, social förmåga, lyssna och deras 

rykte. Det visade sig även att det var viktigt att inte vara för säljande i det första 

klientmötet. Personalens uppträdande är ofta det som skapar en god relation och skapar 

förutsättningar för att bygga ett förtroende och generera ett professionellt intryck. Det är 

personalen som utför tjänsten och därmed är det revisorernas egenskaper som är viktiga 

för klienten och den tjänst som ska tillhandhållas.  

Många revisorer angav att de tycker att det är ganska viktigt att anpassa sin klädsel inför 

det första mötet och de flesta angav att anledningen till att de anpassade sin klädsel var 

för att uppfattas som förtroendeingivande. Enkätsvaren indikerar att den fysiska 

omgivningen i form av klädsel har betydelse för det första mötet och att det är något 

som revisorerna tar hänsyn till för att uppfattas som trovärdiga och därmed öka 

möjligheterna att klienten anlitar just dem.  
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6. Slutsats 

 kapitlet kommer vi att presentera slutsatserna från vår studie och dessa kommer 

sammankopplas med studiens syfte. Vidare kommer vi beskriva vår studies praktiska 

och teoretiska bidrag. Avslutningsvis kommer vi ge förslag på vidare forskning inom 

området.   

6.1 Slutsats 

 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka faktorer revisionsbyrån tar hänsyn till när de 

bestämmer vem som ska ansvara för det första klientmötet och om det i mötet är viktigt 

att skapa förtroende samt vilket förtroende som i så fall är viktigast att skapa. För att 

uppnå syftet har vi genomfört sex intervjuer med olika revisorer samt skickat ut en 

enkät till 3516 revisorer som är godkända eller auktoriserade revisorer och medlemmar i 

FAR. Vi fick svar från 403 revisorer. Vi bygger stora delar av våra resonemang kring 

marknadsföringsteorier och teorier kring hur man skapar förtroende i det första mötet.   

 

Studien visar att revisorerna tycker att det i det första mötet är viktigt att skapa 

förtroende. När vi undersökte vilket förtroende de tyckte var viktigast framkom det att 

det personliga förtroendet var viktigast att skapa, följt av förtroende för revisionsbyrån 

och revisorsprofessionen. Vi undersökte även om det finns några skillnader i hur viktigt 

det är att skapa förtroende och om det skiljer sig åt vilket förtroende som är viktigast 

beroende på storleken på staden som revisorerna arbetar i eller beroende på vilken byrå 

de arbetar inom. Vår studie kom fram till att de som arbetar på någon annan byrå än 

”big four” är mer positiva till att skapa förtroende för revisionsbyrån, vilket kan vara ett 

led i att byråerna som inte är med i ”big four” inte är lika välkända och det kan göra att 

ett förtroende för revisionsbyrån är lite viktigare för dem att skapa vid det första 

klientmötet. Vi kan även urskilja att i det första klientmötet är det personliga förtroendet 

viktigare att skapa än systemförtroendet vilket kan bero på att det första mötet ofta 

handlar om kontakten och relationen som uppstår mellan de olika parterna. 

 

Vi undersökte vilka faktorer som revisorerna tycker är viktiga att ha för att få ansvara 

för ett första klientmöte. Studien visar att det är viktigt att revisorn har kompetens, 

branschkunskap, en social förmåga, ett gott rykte och är en god lyssnare för att få 

ansvara för det första klientmötet. Studien visar även att revisorerna tycker att det är 

ganska viktigt att anpassa sin klädsel vid det första klientmötet och de som anpassade 

I 
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sin klädsel gjorde det främst för att inge förtroende. Starkt säljande visade sig vara en 

egenskap som inte var lika viktig i det första klientmötet.     

 

Vi undersökte även om revisionsbyråernas karaktärsdrag (storlek på stad och 

byråtillhörighet) och klientens karaktärsdrag (uppdragets storlek och 

branschtillhörighet) påverkar vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid det 

första klientmötet. De flesta tycker inte att ålderspåståendena är så viktiga att ta hänsyn 

till vid det första mötet. Det finns dock en signifikant skillnad i attityden till dessa 

påståenden beroende på stad revisorerna arbetar i. Revisorer som arbetar i någon av de 

tre största städerna är något mer positiva till påståendena som ställdes gällande 

åldersnormen. Det innebär att revisorerna i de tre största städerna tycker det är viktigare 

att revisorn som får ansvara för det första klientmötet är i ungefär samma ålder eller 

äldre än klienten. Anledningarna kan vara att de i större städer har fler revisorer att välja 

på när de beslutar vem som ska få ansvara för mötet samt att de oftast har större klienter 

som kräver mer erfarenhet och därmed behöver revisorn vara något äldre för att ha fått 

denna erfarenhet.  

 

Det visade sig att det finns ett samband mellan byråtillhörighet och attityderna kring 

klädkultur och karriär. De som arbetar inom ”big four” är mer positiva till 

attitydfrågorna kring klädkultur. De är mer positiva till att anpassa sin klädsel vilket 

innebär att de till exempel är mer positiva till att anpassa sin klädsel för att uppfattas 

som förtroendegivande, efterlika klienten eller att anpassa sin klädsel efter 

revisionsbyråns klädkod. En anledning kan vara att ”big four” är stora etablerade 

revisionsbyråer med utarbetade policys som kan göra att de är mer uppmärksamma på 

sin klädsel än vad andra revisionsbyråer generellt sett är. De som arbetar på någon av de 

övriga revisionsbyråerna är mer positiva till de karriärsinriktade påståendena. De tycker 

att det är viktigare att revisorn som ansvarar för det första klientmötet har en hög 

position, är lite mer säljande och har den behörighet som krävs för att vara påskrivande 

revisor. När en mindre revisionsbyrå träffar en klient för första gången kan de behöva 

visa att de har den kunskap och de tjänster som klienten efterfrågar och därför är lite 

mer positivt inställda till dessa påståenden.  

 

Vår undersökning visar att revisorerna anser att klientuppdragets storlek gör att 

förberedelserna inför det första mötet skiljer sig åt. I intervjuerna har det framkommit 
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att om det är ett större uppdrag så förbereder sig revisorerna mer. Vi kan dock inte säga 

vilka faktorer som påverkas. Branschen klienten är verksam inom påverkar till viss del 

vem som får ansvara för ett första klientmöte. Det finns en skillnad som visar att de som 

arbetar på ”big four” i större utsträckning tar hänsyn till klientens bransch när 

revisionsbyråerna väljer vem som ska få ansvara för det första mötet i jämförelse med 

vad revisorer som arbetar på någon av de andra byråerna gör. Detta kan bero på att de 

på ”big four” kan ha revisorer med mer specialiserade kunskaper medan mindre byråer 

inte kan hålla denna spetskompetens utan har revisorer med bredare kunskap. Det finns 

skillnader i revisorernas attityder kring faktorerna beroende på deras ålder men dessa 

skillnader förklarar bara en liten del av varför de svarat som de gjort vilket gör det svårt 

att säga om det enbart beror på åldersskillnaden.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns faktorer som revisorerna tycker är mer 

eller mindre viktiga att ta hänsyn till när de bestämmer vem som ska få ansvara för det 

första klientmötet. Dessa åsikter kan skilja sig åt beroende på var i landet de arbetar 

eller på vilken revisionsbyrå. Även klientens karaktärsdrag kan spela in i den 

förberedande beslutsprocessen innan det första mötet sker.  

6.2 Implikationer 

Teori kring revision handlar ofta om att skapa förtroende för företagsledningen med 

utgångspunkt från agentteorin. Den teori vi funnit har också handlat om det 

förväntningsgap som finns mellan klienten och revisorn. I vår studie har vi dock antagit 

ett annat perspektiv kring revision eftersom vi har sett till hur revisorn använder sig av 

olika faktorer för att marknadsföra sig och skapa förtroende i det första klientmötet. 

Eftersom revisionsplikten avskaffats för många aktiebolag (Munck 2011) tror vi att det 

för revisorerna har blivit viktigare att marknadsföra sig eftersom revisionstjänsten 

därmed inte längre är en självklarhet för alla företag. Den viktigaste marknadsföringen 

för revisionsbyråerna är marknadsföringen ansikte mot ansikte (Sweeney, Soutar & 

McColl-Kennedy 2010) och därför blir vår undersökning ett intressant bidrag till 

forskning om revisorer.  

Vårt bidrag till teorin blir att vi har undersökt vilka faktorer revisorn tycker är viktiga att 

tänka på i det första klientmötet och vilket förtroende de främst vill skapa gentemot 

klienten. Teorier kring revisorn handlar ofta om förtroendet revisorn ska generera mot 

intressenterna, vilket är viktigt för att upprätthålla ett förtroende för den information 
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som klienten ger ut i sin årsredovisning till allmänheten. Det är dock även viktigt att 

revisorn skapar ett förtroende gentemot sina klienter för att locka till sig nya klienter 

och skapa en bra relation dem emellan.  

Vår studie har kommit fram till att det främst är revisorns kunskaper och 

personlighetsdrag som avgör vem som får ansvara för det första klientmötet. Detta 

stämmer med de teorier som Echeverri (2000), Gummesson (2002), Solli, Johansson 

och Jönsson (2006) framför. I tjänsteföretag är det viktigt med personalens kunskaper 

(Annell & Bruszt 1986, Elg & Jonnergård 2011) vilket även revisorer anser är viktigt i 

deras yrke. Fokus i det första klientmötet ligger inte på att revisorn förlitar sig på 

förtroendet som finns för systemet utan fokus ligger på att skapa ett personligt 

förtroende mellan parterna i mötet. I relationsmarknadsföringen är de personliga och 

sociala egenskaperna viktiga (Gummesson 2002) och det visar även resultatet av denna 

studie på. Revisionspliktens avskaffande kan ha gjort att det återigen, precis som innan 

revisionsyrket blev lagstadgat, blivit mer viktigt för revisorn att ha ett gott rykte.  

I vår undersökning visade det sig att revisorerna inte anser att det är så viktigt att vara 

starkt säljande i det första klientmötet. Detta kan visa på att det första mötet är speciellt 

och att revisorsyrket tillhör en profession och att revisorerna därför inte tycker att de ska 

vara allt för säljande utan att de tycker det är viktigare att vara mer personlig och skapa 

ett personligt förtroende i det första klientmötet. Att inte vara för säljande kan vara ett 

sätt för revisorerna att markera sitt oberoende och att de ingår i en profession. Att sälja 

in sina tjänster har ofta inte ansetts vara en del av professionen (Reid 2008) vilket även 

vår studie visar på. Resultatet visar att det är svårt att applicera teorier om att vara 

säljande på revisorer eftersom de ingår i en profession och därför behöver sälja in sig på 

ett mer diskret sätt än vad andra branscher kan göra för att inte skada förtroendet.   

I och med att det har visat sig att olika revisionskontor anser att olika faktorer är viktiga 

att tänka på i det första klientmötet gör det att de första mötena kan skilja sig åt. Trots 

det är det samma produkt (revision) de säljer och revisorernas arbete är reglerat i olika 

lagar och regler och gäller för samtliga revisorer, vilket gör att produkten inte skiljer sig 

åt. Om revisorerna i stor grad börjar skilja sig åt i marknadsföringen mot klienterna kan 

det göra att klienterna får ett minskat förtroende för professionen när de ser dessa 

olikheter.  
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Vårt praktiska bidrag är att vår uppsats kan skapa en större medvetenhet hos revisorerna 

gällande vilka faktorer andra revisorer tänker på och använder sig av för att skapa en bra 

relation till klienten och ett förtroende i det första klientmötet. Genom att 

medvetandegöra dessa faktorer kan revisorer ha faktorerna i åtanke vid det första 

klientmötet och undersöka om det gör någon skillnad när de tar hänsyn till dem och om 

det skapar en bättre marknadsföring ansikte mot ansikte. I och med att Sweeney, Soutar 

och McColl-Kennedy (2010) beskriver att det är den mest använda marknadsföringen 

för revisorerna är vår förhoppning att de inser vikten av det första mötet och tar tillvara 

på och är medvetna om de faktorer de kan använda sig av. Studien visar på att vem som 

får ansvara för det första mötet kan skilja sig åt beroende på revisionsbyråns och 

klientens karaktärsdrag, vilket kan göra revisorerna medvetna om att olika faktorer har 

större eller mindre betydelse beroende på de olika förutsättningar som finns inför det 

första klientmötet.  

Vi har med vår studie funnit att revisorerna inte tycker att det är viktigt att vara starkt 

säljande i det första klientmötet. Något som kan ifrågasättas eftersom revisionsbyråerna 

är i behov av att behålla och få in nya uppdrag från klienter. Tidigare har säljande och 

revision inte förknippats med varandra men nu när revisionsplikten avskaffats tror vi 

den synen kommer förändras och revisionsbyråerna i större grad kommer att börja sälja 

in sina tjänster. I framtiden tror vi att vi kommer få se en ökad marknadsföring från 

revisorernas sida. De revisionsbyråer som inte kommer försöka sälja in sig hos 

klienterna kommer troligtvis att gå miste om klienter som väljer andra revisionsbyråer 

som valt att marknadsföra sig mer. Starkt säljande kan vara en egenskap som 

revisorerna inte föredrar utan istället väljer att använda sig av de andra faktorerna såsom 

klädsel, rykte, social förmåga, vara en god lyssnare och sin kompetens för att på så sätt 

marknadsföra sig mer diskret.  

Vår studie har visat att det första klientmötet kan skilja sig åt och att revisorerna tycker 

att de olika faktorerna är olika viktiga. Det kan göra att revisionsbyråerna utarbetar sina 

egna distinkta marknadsföringsstrategier för att behålla och få in nya klienter. På så sätt 

kan revisionsbyråernas olika marknadsföringssätt göra att en del av professionens 

gemensamma grund försvinner eftersom de kan komma att agera på skilda sätt. Därför 

skulle exempelvis FAR som når ut till majoriteten av revisorer i Sverige kunna ta fram 

en ram för hur revisorerna bör agera i det första klientmötet så att alla arbetar på ett 

liknande sätt. Med en kurs eller föreläsning skulle chanserna öka att revisorerna arbetar 
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på ett mer liknande sätt. Ett medvetandegörande av det första mötets betydelse och vilka 

olika faktorer som kan användas från FAR:s sida skulle kunna bidra till att 

revisionsbyråerna blir bättre på att sälja in sig själva. Det i sin tur skulle kunna leda till 

att klienter som inte har krav på sig att anlita en revisor ändå skulle välja att anlita en 

revisor som varit duktig på att marknadsföra sig själv i det första mötet. Vi vill gärna se 

mer forskning på området för att komplettera bilden av det första mötet och hur klienten 

uppfattar dessa faktorer.   

6.3 Förslag till vidareforskning 

Vi undersökte hur revisorn använder sig av olika faktorer för att skapa en bra relation 

och ett förtroende gentemot klienten i det första klientmötet. Vi har under studiens gång 

funnit att det vore intressant att undersöka hur klienterna uppfattar dessa faktorer och 

om faktorerna skapar förtroende hos klienten. Om revisorerna använder sig av 

faktorerna men att det visar sig att klienten inte uppfattar dem eller inte påverkas av 

dem spelar det ingen roll om revisorn trots det använder faktorerna. I och med att 

marknadsföringen ansikte mot ansikte är den mest använda marknadsföringen för 

revisorer (Sweeney, Soutar & McColl-Kennedy 2010) är det viktigt att klienten 

uppfattar och reagerar på revisorernas försök att skapa en god relation. Det hade till 

exempel kunnat uppnås genom att undersöka varför företag valde att anlita sin revisor. I 

och med att det inte är så länge sedan revisionsplikten för mindre aktiebolag 

avskaffades (Munck 2011) kan en senare studie visa på om revisionsbyråerna blivit mer 

medvetna om faktorerna och om de i större grad använder sig av dessa för att skapa 

förtroende.  

Ett ytterligare förslag kan vara att lägga ett större fokus på klientens karaktärsdrag och 

lägga större vikt vid revisionsbyråernas anpassning till klienten. I vår undersökning 

lyckades vi inte fånga detta perspektiv eftersom ett stort fokus lades på 

revisionsbyråernas kontors karaktärsdrag. Ett avslutande förslag är att utöka antalet 

individuella karaktärsdrag för att undersöka om det finns andra karaktärsdrag som inte 

har belysts i vår uppsats. Vi uppmuntrar till vidare forskning inom området och hoppas 

att uppsatsen kan ge inspiration till vidare forskning.  
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8. Appendix 

8.1 Appendix 1 – Intervjufrågor 

1. Hur ser ert första möte ut med en potentiell klient? 

A, Var sker det första mötet? 

B, Hur många från byrån åker ut till klienten vid det första mötet? 

C, Vem/ vilka på företaget träffar ni? 

D, Kan det första mötet skilja sig åt? Om ja, vad är det som gör att de skiljer sig 

åt? 

 

2. Vad föregår ett första klientmötet? 

A, Vem bestämmer vem som skickas ut på klientmötet? 

B, Förbereder du dig på något sätt innan ett första klientmöte? 

3. Hur skapas förtroende mellan dig och klienten vid ett första klientmöte? 

 

4. Hur avgörs vem det är som skickas ut på ett första klientmöte?  

A, När var första gången du hade ansvar i ett första klientmöte? Hur många år 

hade du arbetat innan dess? 

B, Tar ni hänsyn till ålder när ni skickar ut honom/henne på det första 

klientmötet? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

C, Gör kompetens och branschkunskap någon skillnad i vem som skickas ut på 

första klientmötet? Vad menar du med kompetens?  

Om det gör någon skillnad, varför?, om det inte gör någon skillnad, varför inte? 

Pratar du med klienten på ett speciellt sätt första gången? 

D, Gör yrkesbefattning någon skillnad på vem som skickas ut? Om ja, hur 

påverkar det i så fall? Om nej, varför inte? 

E, Vem tror du klienten förväntar sig vid ett första klientmöte? 

 

5. Klär du dig på något speciellt sätt vid ett första klientmöte? 

A, Skiljer sig din klädsel åt beroende på klient? 

B, Om ja, kan du ge exempel på hur klädseln skiljer sig åt? 

 

6. Finns det några egenskaper som är bra att ha vid ett första klientmöte? 

A, Finns det några egenskaper som kan vara till hinder vid ett första möte med 

klienten? 

 

7. Vad är betydelsen av det första klientmötet? 

 

8. Finns det någonting annat som du tänker på när du åker i väg till en klient första 

gången? 

  



108 
 

8.2 Appendix 2 – Första enkätutskick 

 

Hej! 

Förtroende är en viktig förutsättning för att skapa goda relationer. Revisorns 

relation till klienten bygger även den på förtroende. Eftersom revisionsplikten 

avskaffats för många företag tror vi att förtroendeskapandet i det första 

klientmötet har blivit allt viktigare.  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vår 

civilekonomuppsats där vi undersöker hur revisorn skapar förtroende i det 

första klientmötet. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur revisorer 

skapar förtroende i det första mötet med en ny potentiell klient samt om det 

skiljer sig åt mellan olika kontor och revisionsbyråer. Uppsatsen handleds av 

Sven-Olof Collin som är professor vid Linnéuniversitetet i Växjö.   

Vi hoppas att Du vill hjälpa oss genom att svara på 10 enkätfrågor som tar ca 

fem minuter att besvara. Uppgifterna som du lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt och informationen kommer endast vara aggregerad i uppsatsen. 

Vi vore tacksamma om ni besvarade enkäten senast den 4 april. I slutet av 

enkäten får du möjlighet att lämna din mailadress om du vill ta del av studiens 

resultat.   

Med vänliga hälsningar 

 

Carolina Lindell och Frida Widgren 

Kontakt: 

Carolina (telefonnummer) 

Frida: (telefonnummer) 

(mailadress) 
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8.3 Appendix 3 - Enkätfrågor 

Med det första klientmötet menar vi det första fysiska mötet med en ny potentiell 

klient innan klienten beslutat att anlita er.  
 

 

 

1  Har du någon gång varit med på ett första klientmöte?  

 

Ja 

Nej 
 

 

 

2  Var sker oftast det första fysiska klientmötet?  

 

På er revisionsbyrå 

Ute hos klienten 

Annan plats 
 

 

 

3  Är du man eller kvinna?  

 

Man 

Kvinna 
 

 

 

4  Vilken position har du på revisionsbyrån? (Flera 

alternativ kan väljas)  

 

Godkänd revisor 

Auktoriserad revisor 

Kontorschef 

Partner 
 

 

 

5  Hur många år hade du arbetat på en revisionsbyrå innan 

du fick ansvara för ett första klientmöte för första 

gången? Har du inte haft ansvar gå direkt till fråga 6.  
 

 

 

 

 

6  Väljer er revisionsbyrå olika personer att ansvara för det 

första klientmötet beroende på vilken bransch klienten är 

verksam inom?   

Ja 

Nej 
 

 

 

7  Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer med din 

uppfattning. 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.  

 

 
1. Instämmer 

inte alls 
2. 3. 4. 

5. Instämmer 
helt 

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet har stor kunskap om 

klientens bransch 
     

Det är inte viktigt för revisorn att skapa 

förtroende redan i det första klientmötet      

Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid ett 

första klientmöte.      

Det är viktigt att skapa ett förtroende för 

revisorsprofessionen vid ett första 

klientmöte. 
     

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet är social      

Det första klientmötet är viktigt för den 

fortsatta relationen.      
 

 

 

 

8  Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer med din 

uppfattning. 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.  

 

 

1. Instämmer 

inte alls 
2. 3. 4. 

5. Instämmer 

helt 

Det är viktigt att revisorn som har ansvar 

för det första klientmötet är äldre än 

klienten  
     

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet anpassar sin klädsel      
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för att uppfattas som förtroendeingivande 

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet har stor kunskap 

inom revision 
     

Det är viktigt att skapa ett förtroende för 

dig som person vid ett första klientmöte      

Det är inte viktigt för revisorn att vara en 

god lyssnare i det första klientmötet       

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet anpassar sin klädsel i 

syfte att efterlikna klienten 
     

 

 

 

 

9  Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer med din 

uppfattning. 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.  

 

 

1. Instämmer 

inte alls 
2. 3. 4. 

5. Instämmer 

helt 

Det är viktigt att skapa ett förtroende för 

revisionsbyrån vid ett första klientmöte      

Det är inte viktigt att revisorn som ansvarar 

för det första klientmötet har arbetat många 

år i yrket  
     

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet har en hög position 

inom byrån  
     

Det är viktigt att revisorn som är ansvarig 

för det första klientmötet anpassar sin 

klädsel efter revisionsbyråns klädkod 
     

Klientuppdragets storlek gör att 

förberedelserna inför det första klientmötet 

skiljer sig åt 
     

 

 

 

 

10  Ta ställning till i vilken utsträckning nedanstående påståenden överensstämmer med din 

uppfattning. 1= instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.  

 

 

1. Instämmer 

inte alls 
2. 3. 4. 

5. Instämmer 

helt 

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet är i ungefär samma 

ålder som den potentiella klienten 
     

Det är viktigt att revisorn är starkt säljande 

i det första klientmötet      

I det första klientmötet är det inte viktigt att 

revisorn har stor kunskap inom revision      

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet har behörighet att 

vara den påskrivande revisorn för företaget 
     

Det är viktigt att revisorn som ansvarar för 

det första klientmötet har ett gott rykte       
 

 

 

 

11  Vill Ni ta del av studiens resultat? Var vänlig ange 

mailadress:    
 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 

 

Carolina Lindell & Frida Widgren 
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8.4 Appendix 4 – Första påminnelsebrevet 

 

Hej! 

För ungefär en vecka sedan skickade vi en förfrågan till Er om att delta i vår 

enkätundersökning och vi vill nu påminna Er om vår förfrågan. Förtroende är 

en viktig förutsättning för att skapa goda relationer. Revisorns relation till 

klienten bygger även den på förtroende. Eftersom revisionsplikten avskaffats för 

många företag tror vi att förtroendeskapandet i det första klientmötet har blivit 

allt viktigare.  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vår 

civilekonomuppsats där vi undersöker hur revisorn skapar förtroende i det 

första klientmötet. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur revisorer 

skapar förtroende i det första mötet med en ny potentiell klient samt om det 

skiljer sig åt mellan olika kontor och revisionsbyråer. Uppsatsen handleds av 

Sven-Olof Collin som är professor vid Linnéuniversitetet i Växjö.   

Vi hoppas att Du vill hjälpa oss genom att svara på 10 enkätfrågor som tar ca 

fem minuter att besvara. Uppgifterna som du lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt och informationen kommer endast vara aggregerad i uppsatsen. 

Vi vore tacksamma om ni besvarade enkäten så snart som möjligt. I slutet av 

enkäten får du möjlighet att lämna din mailadress om du vill ta del av studiens 

resultat.   

Med vänliga hälsningar 

 

Carolina Lindell och Frida Widgren 

Kontakt: 

Carolina (telefonnummer) 

Frida: (telefonnummer) 

(mailadress) 

  



112 
 

8.5 Appendix 5 - Andra påminnelsebrevet 

 

Hej! 

För ungefär två veckor sedan skickade vi en förfrågan till Er om att delta i vår 

enkätundersökning och vi vill nu påminna Er om vår förfrågan. Förtroende är 

en viktig förutsättning för att skapa goda relationer. Revisorns relation till 

klienten bygger även den på förtroende. Eftersom revisionsplikten avskaffats för 

många företag tror vi att förtroendeskapandet i det första klientmötet har blivit 

allt viktigare.  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vår 

civilekonomuppsats där vi undersöker hur revisorn skapar förtroende i det 

första klientmötet. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur revisorer 

skapar förtroende i det första mötet med en ny potentiell klient samt om det 

skiljer sig åt mellan olika kontor och revisionsbyråer. Uppsatsen handleds av 

Sven-Olof Collin som är professor vid Linnéuniversitetet i Växjö.   

Vi hoppas att Du vill hjälpa oss genom att svara på 10 enkätfrågor som tar ca 

fem minuter att besvara. Uppgifterna som du lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt och informationen kommer endast vara aggregerad i uppsatsen. 

Vi vore tacksamma om ni besvarade enkäten innan den 18 april. I slutet av 

enkäten får du möjlighet att lämna din mailadress om du vill ta del av studiens 

resultat.   

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carolina Lindell och Frida Widgren 

Kontakt: 

Carolina (telefonnummer) 

Frida: (telefonnummer) 

(mailadress) 
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8.6 Appendix 6 – Bortfallstabell 

 

 De som 

svarat, 403 

Totala urvalet, 

3516 

Differens  Chi-två 

värde* 

Signifikans 

<3,84** 

Big four 45,2 % 47,3 % -2,1 % 
0,806 Ej sign  

Andra byråer 54,8 % 52,7 % + 2,1 % 

3 största städer 37 % 39,4 % -2,4 % 
0,678 Ej sign  

Andra städer 63 % 60,6 % +2,4 % 

Auktoriserad  50,6 % 54,1 % -3,5 % 
1,958 Ej sign  

Godkänd 49,4 % 45,9 % +3,5% 

Åldersgrupp 25-

45 

38,0% 36,9% +1,1% 0,170 Ej sign  

Åldersgrupp 46-

65 

56,1% 56,2% -0,1% 0,000 Ej sign  

Åldersgrupp 66-

85 

6,0 % 6,9% -0,9% 0,61409 Ej sign  

*Chi-två uträkning: ∑(Observerat värde-förväntat värde)²/förväntat värde 

 

**Frihetsgrad k-1, p <0,05 Med ett chi-två värde mindre än 3,84 kan vi se att det inte finns 

några signifikanta skillnader och därmed kan vi med 95 % procent säkerhet generalisera 

resultatet 
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8.7 Appendix 7 – Förtroende Wilcoxon test 

 

Rankning 

 Antal Rankat medelvärde 

8.4 Förtroende för dig som person– 

7.4 Förtroende för revisorsprofessionen 

Negativ rankning 37
a
 87,26 

Positiv rankning 162
b
 102,91 

Lika 204
c
  

Totalt 403  

9.1 Förtroende för revisionsbyrån– 

7.4 Förtroende för revisorsprofessionen 

Negativ rankning 58
d
 87,50 

Positiv rankning 117
e
 88,25 

Lika 228
f
  

Totalt 403  

9.1 Förtroende för revisionsbyrån– 

8.4 Förtroende för dig som person 

Negativ rankning 118
g
 79,35 

Positiv rankning 37
h
 73,70 

Lika 248
i
  

Totalt 403  

7.4 Förtroende för revisorsprofessionen– 

7.2 Viktigt att skapa förtroende 

Negativ rankning 149
j
 93,57 

Positiv rankning 143
k
 201,65 

Lika 111
l
  

Totalt 403  

8.4 Förtroende för dig som person– 

7.2 Viktigt att skapa förtroende 

Negativ rankning 76
m
 43,34 

Positiv rankning 141
n
 144,39 

Lika 186
o
  

Totalt 403  

9.1 Förtroende för revisionsbyrån– 

7.2 Viktigt att skapa förtroende 

Negativ rankning 117
p
 72,52 

Positiv rankning 142
q
 177,36 

Lika 144
r
  

Totalt 403  

a. Förtroende för dig som person<Förtroende för revisorsprofessionen 

b. Förtroende för dig som person>Förtroende för revisorsprofessionen 

c. Förtroende för dig som person = Förtroende för revisorsprofessionen 

d. Förtroende för revisionsbyrån<Förtroende för revisorsprofessionen 

e. Förtroende för revisionsbyrån>Förtroende för revisorsprofessionen 

f. Förtroende för revisionsbyrån = Förtroende för revisorsprofessionen 

g. Förtroende för revisionsbyrån<Förtroende för dig som person 

h. Förtroende för revisionsbyrån>Förtroende för dig som person 

i. Förtroende för revisionsbyrån = Förtroende för dig som person 

j. Förtroende för revisorsprofessionen<Viktigt att skapa förtroende 

k. Förtroende för revisorsprofessionen>Viktigt att skapa förtroende 

l. Förtroende för revisorsprofessionen = Viktigt att skapa förtroende 

m. Förtroende för dig som person<Viktigt att skapa förtroende 

n. Förtroende för dig som person>Viktigt att skapa förtroende 

o. Förtroende för dig som person = Viktigt att skapa förtroende 

p. Förtroende för revisionsbyrån< Viktigt att skapa förtroende 

q. Förtroende för revisionsbyrån>Viktigt att skapa förtroende 

r. Förtroende för revisionsbyrån = Viktigt att skapa förtroende 
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Wilcoxon signed ranks test 

 Förtroende 

för dig som 

person – 

Förtroende 

för 

revisorsprofe

ssionen 

Förtroende för 

revisionsbyrån 

– Förtroende för 

revisorsprofessi

onen 

Förtroende 

för 

revisionsb

yrån – 

Förtroende 

för dig 

som 

person 

Förtroende för 

revisorsprofessio

nen–Viktigt att 

skapa förtroende 

Förtroen

de för 

dig som 

person – 

Viktigt 

att skapa 

förtroen

de 

Förtroende 

för 

revisionsb

yrån – 

Viktigt att 

skapa 

förtroende 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

8.8 Appendix 8 - Korstabell (kön / förtroende) 

 

Korstabell 

 Kön Totalt 

Kvinna Man 

Det är viktigt att skapa  

ett personligt förtroende 

1  1 0 1 

% personligt förtroende 100,0% ,0% 100,0% 

% kön 1,0% ,0% ,2% 

Av totalen ,2% ,0% ,2% 

2  1 1 2 

% personligt förtroende 50,0% 50,0% 100,0% 

% kön 1,0% ,3% ,5% 

% av totalen ,2% ,2% ,5% 

3  4 9 13 

% personligt förtroende 30,8% 69,2% 100,0% 

% kön 3,8% 3,0% 3,2% 

% av totalen 1,0% 2,2% 3,2% 

4  21 102 123 

% personligt förtroende 17,1% 82,9% 100,0% 

% kön 20,2% 34,1% 30,5% 

% av totalen 5,2% 25,3% 30,5% 

5  77 187 264 

% personligt förtroende 29,2% 70,8% 100,0% 

% kön 74,0% 62,5% 65,5% 

% av totalen 19,1% 46,4% 65,5% 

Totalt  104 299 403 

% personligt förtroende 25,8% 74,2% 100,0% 

% kön 100,0% 100,0% 100,0% 

% av totalen 25,8% 74,2% 100,0% 
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Chi-två test 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson chi-två 10,110 4 ,039 

 

Korstabell 

 Kön Totalt 

Kvinna Man 

Det är viktigt att skapa ett  

förtroende för 

revisorsprofessionen 

1  0 3 3 

% 

revisorsprofessionen 

,0% 100,0% 100,0% 

% kön ,0% 1,0% ,7% 

% av totalen ,0% ,7% ,7% 

2  3 9 12 

% 

revisorsprofessionen 

25,0% 75,0% 100,0% 

% kön 2,9% 3,0% 3,0% 

% av totalen ,7% 2,2% 3,0% 

3  12 52 64 

% 

revisorsprofessionen 

18,8% 81,3% 100,0% 

% kön 11,5% 17,4% 15,9% 

% av totalen 3,0% 12,9% 15,9% 

4  32 127 159 

% 

revisorsprofessionen 

20,1% 79,9% 100,0% 

% kön 30,8% 42,5% 39,5% 

% av totalen 7,9% 31,5% 39,5% 

5  57 108 165 

% 

revisorsprofessionen 

34,5% 65,5% 100,0% 

% kön 54,8% 36,1% 40,9% 

% av totalen 14,1% 26,8% 40,9% 

Totalt  104 299 403 

% 

revisorsprofessionen 

25,8% 74,2% 100,0% 

% kön 100,0% 100,0% 100,0% 

% av totalen 25,8% 74,2% 100,0% 

 

Chi-två test 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson chi-två 11,973 4 ,018 

 

 

 



117 
 

8.9 Appendix 9 – Regression förtroende för revisionsbyrån 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

Förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,105
a
 ,011 ,006 ,011 2,233 ,109 

2 ,185
b
 ,034 ,025 ,023 4,783 ,009 

a. Förutsägare: (Konstant), KÖN, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), KÖN, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Det är viktigt att skapa ett förtroende för revisionsbyrån vid ett första klientmöte 

 

ANOVA
c
 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,305 2,233 ,109
a
 

Residual ,584   

Total    

2 Regression 2,023 3,529 ,008
b
 

Residual ,573   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), KÖN, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), KÖN, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Det är viktigt att skapa ett förtroende för revisionsbyrån vid ett första klientmöte 

 

Koefficient 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) 4,452 ,083  53,567 ,000  

Position ,062 ,076 ,040 ,813 ,417 ,998 

Kön -,173 ,087 -,099 -1,983 ,048 ,998 

2 (Konstant) 4,501 ,093  48,364 ,000  

Position ,056 ,079 ,036 ,701 ,483 ,904 

Kön -,172 ,087 -,098 -1,977 ,049 ,981 

Big four -,204 ,077 -,133 -2,665 ,008 ,979 

3 största 

städerna 

,123 ,082 ,077 1,501 ,134 ,912 

a. Beroende variabel: Det är viktigt att skapa ett förtroende för revisionsbyrån vid ett första klientmöte 
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8.10 Appendix 10 – Klädsel  Wilcoxon test 

 

Rankning 

 
Antal Rankat medelvärde 

Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att 

uppfattas  

som förtroendeingivande – Det är viktigt att 

anpassa  

sin klädsel vid det första klientmötet 

Negativ 

rankning 

103
a
 65,29 

Positiv 

rankning 

28
b
 68,61 

Lika 272
c
 

 

Totalt 403 
 

Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att  

efterlikna klienten - Det är viktigt att anpassa sin 

klädsel  

vid det första klientmötet 

Negativ 

rankning 

319
d
 164,86 

Positiv 

rankning 

6
e
 64,00 

Lika 78
f
 

 

Totalt 403 
 

Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns 

klädkod –  

Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid det 

första klientmötet 

Negativ 

rankning 

247
g
 136,94 

Positiv 

rankning 

23
h
 120,04 

Lika 133
i
 

 

Totalt 403 
 

Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att 

efterlikna  

klienten - Det är viktigt att anpassa sin klädsel för 

att  

uppfattas som förtroendeingivande 

Negativ 

rankning 

293
j
 153,74 

Positiv ranking 9
k
 78,72 

Lika 101
l
 

  

Totalt 403 
 

Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns  

klädkod - Det är viktigt att anpassa sin klädsel för  

att uppfattas som förtroendeingivande 

Negativ 

ranking 

213
m

 121,80 

Positiv 

rankning 

27
n
 110,28 

Lika 163
o
 

 

Totalt 403 
 

Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns  

klädkod - Det är viktigt att anpassa sin klädsel i 

syfte  

att efterlikna klienten 

Negativ 

rankning  

65
p
 119,12 

Positiv 

rankning 

203
q
 139,43 

Lika 135
r
 

 

Total 403 
 

a. Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att uppfattas som förtroendeingivande < Det är viktigt att anpassa 

sin klädsel vid det första klientmötet 

b. Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att uppfattas som förtroendeingivande > Det är viktigt att anpassa 

sin klädsel vid det första klientmötet 
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c. Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att uppfattas som förtroendeingivande = Det är viktigt att anpassa 

sin klädsel vid det första klientmötet 

d. Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att efterlikna klienten < Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid 

det första klientmötet 

e. Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att efterlikna klienten > Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid 

det första klientmötet 

f. Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att efterlikna klienten = Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid 

det första klientmötet 

g. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod < Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid det första 

klientmötet 

h. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod > Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid det första 

klientmötet 

i. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod = Det är viktigt att anpassa sin klädsel vid det första 

klientmötet 

j. Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att efterlikna klienten < Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att 

uppfattas som förtroendeingivande 

k. Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att efterlikna klienten > Det är viktigt att anpassa sin klädsel för 

att uppfattas som förtroendeingivande 

l. Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att efterlikna klienten = Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att 

uppfattas som förtroendeingivande 

m. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod < Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att 

uppfattas som förtroendeingivande 

n. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod > Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att 

uppfattas som förtroendeingivande 

o. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod = Det är viktigt att anpassa sin klädsel för att 

uppfattas som förtroendeingivande 

p. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod < Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att 

efterlikna klienten 

q. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod > Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att 

efterlikna klienten 

r. Det är viktigt att anpassa sin klädsel efter byråns klädkod = Det är viktigt att anpassa sin klädsel i syfte att 

efterlikna klienten 

 

 

Wilcoxon signed ranks test 

 Anpassa för 
att uppfattas 

som 
förtroendein
givande – 

Anpassa sin 
klädsel 

Anpassa 
klädseln 

för att 
efterlikna 
klienten –
Anpassa 

sin klädsel 

Anpassa 
klädsel 
efter 

byråns 
klädkod –
Anpassa 

sin 
klädsel 

Anpassa 
klädseln för 
att efterlikna 

klienten - 
Anpassa för 
att uppfattas 

som 
förtroendeingi

vande 

Anpassa 
klädsel efter 

byråns 
klädkod - 

Anpassa för 
att uppfattas 

som 
förtroendein

givande 

Anpassa 
klädsel 

efter 
byråns 

klädkod - 
Anpassa 
klädseln 

för att 
efterlikna 
klienten 

Asym
p. Sig. 
(2-
tailed) 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 

 
,000 
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8.11 Appendix 11 – Korstabell (klädfrågor / kön) 

 

Korstabell 

 Kön Totalt 

kvinna man 

Viktigt att anpassa klädseln 1 Antal 1 7 8 

% anpassa klädseln 12,5% 87,5% 100,0% 

% Kön 1,0% 2,3% 2,0% 

% av totalen ,2% 1,7% 2,0% 

2 Antal 8 27 35 

% anpassa klädseln 22,9% 77,1% 100,0% 

% kön 7,7% 9,0% 8,7% 

% av totalen 2,0% 6,7% 8,7% 

3 Antal 21 106 127 

% anpassa klädseln 16,5% 83,5% 100,0% 

% kön 20,2% 35,5% 31,5% 

% av totalen 5,2% 26,3% 31,5% 

4 Antal 46 111 157 

% anpassa klädseln 29,3% 70,7% 100,0% 

% kön 44,2% 37,1% 39,0% 

% av totalen 11,4% 27,5% 39,0% 

5 Antal 28 48 76 

% anpassa klädseln 36,8% 63,2% 100,0% 

% kön 26,9% 16,1% 18,9% 

% av totalen 6,9% 11,9% 18,9% 

Totalt Antal 104 299 403 

% anpassa klädseln  25,8% 74,2% 100,0% 

% kön 100,0% 100,0% 100,0% 

% av totalen 25,8% 74,2% 100,0% 

 

Chi-två test 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson chi-två 12,435 4 ,014 

 

Korstabell 

 Kön Totalt 

Kvinna Man 

Viktigt att anpassa sin  

klädsel efter byråns klädkod 

1 Antal 14 42 56 

% klädkod 25,0% 75,0% 100,0% 

% kön 13,5% 14,0% 13,9% 

% av totalen 3,5% 10,4% 13,9% 

2 Antal 17 88 105 

% klädkod 16,2% 83,8% 100,0% 

% kön 16,3% 29,4% 26,1% 

% av totalen 4,2% 21,8% 26,1% 

3 Antal 42 110 152 
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% klädkod 27,6% 72,4% 100,0% 

% kön 40,4% 36,8% 37,7% 

% av totalen 10,4% 27,3% 37,7% 

4 Antal 27 46 73 

% klädkod 37,0% 63,0% 100,0% 

% kön 26,0% 15,4% 18,1% 

% av totalen 6,7% 11,4% 18,1% 

5 Antal 4 13 17 

% klädkod 23,5% 76,5% 100,0% 

% kön 3,8% 4,3% 4,2% 

% av totalen 1,0% 3,2% 4,2% 

Totalt Antal 104 299 403 

% klädkod 25,8% 74,2% 100,0% 

% kön 100,0% 100,0% 100,0% 

% av totalen 25,8% 74,2% 100,0% 

 

Chi-två test 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson chi-två 10,166 4 ,038 

 

8.12 Appendix 12 - Korstabell (social /  kön) 

Korstabell 

 Kön Totalt 

Kvinna Man 

Det är viktigt att vara social 2 Antal 3 1 4 

% social 75,0% 25,0% 100,0% 

% kön 2,9% ,3% 1,0% 

% av totalen ,7% ,2% 1,0% 

3 Antal 13 25 38 

% social 34,2% 65,8% 100,0% 

% kön 12,5% 8,4% 9,4% 

% av totalen 3,2% 6,2% 9,4% 

4 Antal 44 155 199 

% social 22,1% 77,9% 100,0% 

% kön 42,3% 51,8% 49,4% 

% av totalen 10,9% 38,5% 49,4% 

5 Antal 44 118 162 

% social 27,2% 72,8% 100,0% 

% kön 42,3% 39,5% 40,2% 

% av totalt 10,9% 29,3% 40,2% 

Totalt Antal 104 299 403 

% social 25,8% 74,2% 100,0% 

% kön 100,0% 100,0% 100,0% 

% av totalen 25,8% 74,2% 100,0% 



122 
 

 

 

8.13 Appendix 13 - Korstabell  (hög position / befattning) 

 

Korstabell 

 Kontorschef Totalt 

Inte kontorschef kontorschef 

Hög position är viktigt 1 Antal 79 13 92 

%hög position 85,9% 14,1% 100,0% 

% kontorschef 22,8% 23,2% 22,8% 

% av totalen 19,6% 3,2% 22,8% 

2 Antal 135 12 147 

% hög position 91,8% 8,2% 100,0% 

% kontorschef 38,9% 21,4% 36,5% 

% av totalen 33,5% 3,0% 36,5% 

3 Antal 105 19 124 

% hög position 84,7% 15,3% 100,0% 

% kontorschef 30,3% 33,9% 30,8% 

% av totalen 26,1% 4,7% 30,8% 

4 Antal 25 9 34 

% hög position 73,5% 26,5% 100,0% 

% kontorschef 7,2% 16,1% 8,4% 

% av totalen 6,2% 2,2% 8,4% 

5 Antal 3 3 6 

% hög position 50,0% 50,0% 100,0% 

% kontorschef ,9% 5,4% 1,5% 

% av totalen ,7% ,7% 1,5% 

Totalt Antal 347 56 403 

% hög position 86,1% 13,9% 100,0% 

% kontorschef 100,0% 100,0% 100,0% 

% av totalen 86,1% 13,9% 100,0% 

 

Chi-två test 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson chi-två 15,283 4 ,004 

 

Chi-två test 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson chi-två 8,032 3 ,045 



123 
 

Korstabell 

 Auktoriserad revisor Totalt 

Inte 

auktoriserad 

Auktoriserad 

Hög position är 

viktigt 

1 Antal 59 33 92 

% Hög position 64,1% 35,9% 100,0% 

% Auktoriserad 

revisor 

27,2% 17,7% 22,8% 

% av totalen 14,6% 8,2% 22,8% 

2 Antal 82 65 147 

% hög position 55,8% 44,2% 100,0% 

% Auktoriserad 

revisor 

37,8% 34,9% 36,5% 

% av totalen 20,3% 16,1% 36,5% 

3 Antal 54 70 124 

% Hög position 43,5% 56,5% 100,0% 

% Auktoriserad 

revisor 

24,9% 37,6% 30,8% 

% av totalen 13,4% 17,4% 30,8% 

4 Antal 19 15 34 

% Hög position 55,9% 44,1% 100,0% 

% Auktoriserad 

revisor 

8,8% 8,1% 8,4% 

% av totalen 4,7% 3,7% 8,4% 

5 Antal 3 3 6 

% Hög position 50,0% 50,0% 100,0% 

% Auktoriserad 

revisor 

1,4% 1,6% 1,5% 

% av totalen ,7% ,7% 1,5% 

Totalt Antal 217 186 403 

% Hög position 53,8% 46,2% 100,0% 

% Auktoriserad 

revisor 

100,0% 100,0% 100,0% 

% av totalen 53,8% 46,2% 100,0% 

 

Chi-två test 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson chi-två 9,521 4 ,049 
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8.14  Appendix 14 - Storlek på stad T-test 

T-test 

 3 största städerna Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Komponent 1 0 254 -,0955430 ,99162823 

1 149 ,1628720 ,99643684 

Komponent 2 0 254 ,0211398 1,04973750 

1 149 -,0360370 ,91126560 

Komponent 3 0 254 -,0237886 1,00565682 

1 149 ,0405524 ,99233816 

Komponent 4 0 254 ,4447 ,14127 

 1 149 ,4704 ,13910 

Komponent 5 0 254 -,1045855 1,00266481 

1 149 ,1782867 ,97306769 

Komponent 6 0 254 ,0174118 ,95906259 

1 149 -,0296818 1,06885282 

 

Oberoende T-test 

 Levene's Test   

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Medelvärde 

differens 

Komponent 1 Lika värde 

antas 

,024 ,878 -2,521 401 ,012 -,25841505 

Lika värde 

antas inte 

  -2,518 308,924 ,012 -,25841505 

Komponent 2 Lika värde 

antas 

,647 ,422 ,554 401 ,580 ,05717684 

Lika värde 

antas inte 

  ,574 345,595 ,566 ,05717684 

Komponent 3 Lika värde 

antas 

,026 ,873 -,623 401 ,534 -,06434108 

Lika värde 

antas inte 

  -,625 313,487 ,532 -,06434108 

Komponent 4 Lika värde 

antas 

,144 ,705 -1,774 401 ,077 -,02572 

 Lika värde 

antas inte 

  -1,782 314,042 ,076 -,02572 
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Komponent 5 Lika värde 

antas 

,056 ,813 -2,764 401 ,006 -,28287227 

Lika värde 

antas inte  

  -2,785 317,683 ,006 -,28287227 

Komponent 6 Lika värde 

antas 

2,461 ,118 ,456 401 ,649 ,04709362 

Lika värde 

antas inte 

  ,443 283,782 ,658 ,04709362 

8.15 Appendix 15 – Regressionsanalys komponent 4 (åldersnorm) 

Modell Komponent 4
c
 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

Förändring 

Sig. F 

Förändring 

1 ,235
a
 ,055 ,051 ,055 11,721 ,000 

2 ,275
b
 ,075 ,066 ,020 4,315 ,014 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Komponent 4 

 

ANOVA
c
 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression ,221 11,721 ,000
a
 

Residual ,019   

Total    

2 Regression ,150 8,115 ,000
b
 

Residual ,019   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Komponent 4 

 

Koefficienter
a
 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant ,396 ,015  26,539 ,000  

Position ,005 ,014 ,016 ,335 ,737 ,998 

Kön ,075 ,016 ,234 4,812 ,000 ,998 

2 Konstant ,374 ,017  22,345 ,000  

Position -,008 ,014 -,028 -,561 ,575 ,904 
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Kön ,081 ,016 ,253 5,196 ,000 ,981 

3 största 

städerna 

,035 ,015 ,120 2,376 ,018 ,912 

Big four ,025 ,014 ,087 1,789 ,074 ,979 

a. Beroende variabel: komponent 4 

 

 

8.16 Appendix 16 – Storlek på byrå T-test 

 

T-test 

 Big four Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Komponent 1 0 221 -,1945467 1,00783301 

1 182 ,2362353 ,94025558 

Komponent 2 0 221 ,0135977 1,07220483 

1 182 -,0165115 ,90728304 

Komponent 3 0 221 ,1210090 1,00168939 

1 182 -,1469394 ,98072670 

Komponent 4  0 221 ,4451 ,14375 

 1 182 ,4652 ,13683 

Komponent 5 0 221 ,0250099 1,07069905 

1 182 -,0303692 ,90878673 

Komponent 6 0 221 -,0287454 1,02627887 

1 182 ,0349051 ,96879778 

 

Oberoende T-test 

 Levene's Test   

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Medelvärdes 

differens 

Komponent 1 Lika värde 

antas 

1,062 ,303 -4,401 401 ,000 -,43078203 

Lika värde 

antas inte 

  -4,431 394,780 ,000 -,43078203 

Komponent 2 Lika värde 

antas 

3,514 ,062 ,300 401 ,764 ,03010915 
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Lika värde 

antas inte 

  ,305 400,696 ,760 ,03010915 

Komponent 3 Lika värde 

antas 

,013 ,910 2,698 401 ,007 ,26794841 

Lika värde 

antas inte 

  2,703 389,234 ,007 ,26794841 

Komponent 4 Lika värde 

antas 

,525 ,469 -1,428 401 ,154 -,02010 

 Lika värde 

antas inte 

  -1,435 392,665 ,152 -,02010 

Komponent 5 Lika värde 

antas 

1,519 ,218 ,553 401 ,581 ,05537915 

Lika värde 

antas inte 

  ,562 400,624 ,575 ,05537915 

Komponent 6 Lika värde 

antas 

1,772 ,184 -,635 401 ,526 -,06365055 

Lika värde 

antas inte 

  -,639 393,578 ,523 -,06365055 

 

8.17 Appendix 17 – T-test proposition 1a och 1b 

 

 

T -test 
 

 Tre största 
städerna 

Stad med färre än 
30 000 inv.  

Big four De sju största 
byråerna 

Sig. (2-
talied) 

Medel-
värde 

Sig. (2-
talied) 

Medel-
värde 

Sig. (2-
talied) 

Medel-
värde 

Sig. (2-
talied) 

Medel-
värde 

Komponent 1 1
 
0 

0,012 0,163 
 
-0, 096 

0,165  0,000 0, 236 
 
-0, 195 

0,000 0, 197 
 
-0, 250 

Komponent 2 1
 
0 

0,58  0,886  0,764 
 

 0,846  

Komponent 3 1
 
0 

0,534  0,471  0,007 -0, 147 
 
0, 121 

0,007 -0, 119 
 
0, 150 

Komponent 4 1
 
0 

0,077  0,506  0,154  0,066  

Komponent 5 1
 
0 

0, 006 0.178 
 
-0, 105 

0,503  0,581  0,554  

Komponent 6 1
 
0 

0,649  0,980  0,526  0,544  
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8.18 Appendix 18 – Regressionsanalys komponent 1(klädkultur) och 3 

(karriär) 

Modell Komponent 1
c
 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad 

R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

förändring 

Sig. F 

Förändring 

1 ,170
a
 ,029 ,024 ,029 5,952 ,003 

2 ,275
b
 ,075 ,066 ,047 10,019 ,000 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Komponent 1 

ANOVA
c
 

Modell Kvadrat-

medelvärde 

F Sig. 

1 Regression 5,809 5,952 ,003
a
 

Residual ,976   

Total    

2 Regression 7,582 8,120 ,000
b
 

Residual ,934   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Komponent 1 

 

Koefficienter
a
 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant ,131 ,107  1,216 ,225  

Position ,207 ,099 ,104 2,103 ,036 ,998 
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Kön -,317 ,113 -,139 -2,820 ,005 ,998 

2 Konstant -,110 ,119  -,924 ,356  

Position ,102 ,101 ,051 1,004 ,316 ,904 

Kön -,264 ,111 -,116 -2,379 ,018 ,981 

3 största 

städerna 

,198 ,104 ,096 1,899 ,058 ,912 

Big four ,401 ,098 ,200 4,101 ,000 ,979 

a. Beroende variabel: Komponent 1 

 

Modell Komponent 3
c
 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,085
a
 ,007 ,002 ,007 1,440 ,238 

2 ,169
b
 ,028 ,019 ,021 4,356 ,013 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Komponent 3 

 

ANOVA
c 
 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,437 1,440 ,238
a
 

Residual ,998   

Total    

2 Regression 2,856 2,910 ,021
b
 

Residual ,981   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 
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c. Beroende variabel: Komponent 3 

 

Koefficienter
a
 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant -,088 ,109  -,811 ,418  

Position ,169 ,100 ,084 1,694 ,091 ,998 

Kön ,004 ,114 ,002 ,031 ,975 ,998 

2 Konstant ,038 ,122  ,313 ,755  

Position ,204 ,104 ,102 1,970 ,050 ,904 

Kön -,016 ,114 -,007 -,142 ,887 ,981 

3 största 

städerna 

,010 ,107 ,005 ,097 ,923 ,912 

Big four -,295 ,100 -,147 -

2,947 

,003 ,979 

a. Beroende variabel: Komponent 3 

 

8.19 Appendix 19 – Regressionsanalys 2 komponent 1 (klädkultur) och 3 

(karriär) 

 

Modell Komponent 1
c
 

Modell R R-kvadrat Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

Förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,170
a
 ,029 ,024 ,029 5,952 ,003 

2 ,268
b
 ,072 ,062 ,043 9,162 ,000 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, 7 största byråerna, 30 000 invånare 

c. Beroende variabel: Komponent 1 
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ANOVA
c
 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 5,809 5,952 ,003
a
 

Residual ,976   

Total    

2 Regression 7,200 7,678 ,000
b
 

Residual ,938   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, 7 största byråerna, 30 000 invånare 

c. Beroende variabel: Komponent 1 

 

Koefficienter
a
 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant ,131 ,107  1,216 ,225  

Position ,207 ,099 ,104 2,103 ,036 ,998 

Kön -,317 ,113 -,139 -

2,820 

,005 ,998 

2 Konstant -,216 ,170  -

1,274 

,203  

Position ,111 ,101 ,056 1,105 ,270 ,916 

Kön -,284 ,111 -,124 -

2,563 

,011 ,993 

30 000 

invånare 

,160 ,148 ,054 1,078 ,282 ,946 

7 största 

byråerna 

,414 ,099 ,206 4,184 ,000 ,965 

a. Beroende variabel: Komponent 1 

 

Modell Komponent 3
c
 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

Förändring 

Sig. F 

Förändring 
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1 ,085
a
 ,007 ,002 ,007 1,440 ,238 

2 ,184
b
 ,034 ,024 ,027 5,484 ,004 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, 7 största byråerna, 30 000 invånare 

c. Beroende variabel: Komponent 3 

 

ANOVA
c
 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,437 1,440 ,238
a
 

Residual ,998   

Total    

2 Regression 3,395 3,478 ,008
b
 

Residual ,976   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, 7 största byråerna, 30 000 invånare 

c. Beroende variabel: Komponent 3 

 

Koefficienter
a
 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant -,088 ,109  -,811 ,418  

Position ,169 ,100 ,084 1,694 ,091 ,998 

Kön ,004 ,114 ,002 ,031 ,975 ,998 

2 Konstant ,233 ,173  1,348 ,178  

Position ,252 ,103 ,126 2,454 ,015 ,916 

Kön -,024 ,113 -,011 -,212 ,832 ,993 
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30 000 

invånare 

-,193 ,151 -,065 -

1,280 

,201 ,946 

7 största 

byråerna 

-,313 ,101 -,156 -

3,106 

,002 ,965 

a. Beroende variabel: Komponent 3 

 

Komponent 4  

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

förändring 

Sig. F 

Förändring 

1 ,235
a
 ,055 ,051 ,055 11,721 ,000 

2 ,259
b
 ,067 ,058 ,012 2,468 ,086 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Constant), Kön, Position, 7 största byråerna, 30 000 invånare 

c. Beroende variabel: Komponent 4 

 

ANOVA
c
 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression ,221 11,721 ,000
a
 

Residual ,019   

Totalt    

2 Regression ,133 7,138 ,000
b
 

Residual ,019   

Totalt    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, 7 största byråerna, 30 000 invånare 

c. Beroende variabel: Komponent 4 
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8.20 Appendix 20 – Regressionsanalys enskilda byråer 

 

KOMPONENT 1 

Deloitte Komponent 1 

Modell  

R 

 

R-

kvadrat 

 

Justerad R-

Square 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F- 

förändring 

Sign F-

förändring 

1 ,170
a
 ,029 ,024 ,029 5,952 ,003 

2 ,248
b
 ,062 ,043 ,033 2,286 ,035 

a. Förutsägare: (Konstant), Position, Kön 

b. Förutsägare: (Konstant), Position, Kön, E&Y, MAZARS, BDO, GT, KPMG, PWC 

 

Koefficienter
a
 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) ,396 ,015  26,539 ,000  

Position ,005 ,014 ,016 ,335 ,737 ,998 

Kön ,075 ,016 ,234 4,812 ,000 ,998 

2 (Konstant) ,390 ,024  16,297 ,000  

Position ,001 ,014 ,005 ,093 ,926 ,916 

Kön ,077 ,016 ,240 4,933 ,000 ,993 

7 största 

byråerna 

,030 ,014 ,105 2,120 ,035 ,965 

30 000 

invånare 

-,012 ,021 -,029 -,573 ,567 ,946 

a. Beroende variabel: Komponent 4 
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ANOVA Deloitte Komponent 1 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 5,809 5,952 ,003
a
 

Residual ,976   

Total    

2 Regression 3,094 3,232 ,001
b
 

Residual ,957   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Position, KÖN 

b. Förutsägare: (Konstant), Position, KÖN, E&Y, MAZARS, BDO, GT, KPMG, PWC 

 

Koefficienter Deloitte Komponent 1 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient  

t Sig. Kolinjär statistik 

B Std. 

Error 

Beta Tolerans 

1 Konstant ,131 ,107  1,216 ,225  

Kön -,317 ,113 -,139 -2,820 ,005 ,998 

Position ,207 ,099 ,104 2,103 ,036 ,998 

2 (Konstant) -,026 ,117  -,225 ,822  

Kön -,285 ,112 -,125 -2,535 ,012 ,981 

Position ,150 ,099 ,075 1,513 ,131 ,967 

KPMG ,437 ,181 ,123 2,419 ,016 ,918 

E & Y ,311 ,168 ,094 1,854 ,064 ,924 

BDO ,201 ,256 ,039 ,786 ,433 ,954 

GT ,055 ,225 ,012 ,246 ,806 ,948 

MAZARS ,568 ,406 ,069 1,399 ,163 ,983 

PWC ,367 ,130 ,147 2,814 ,005 ,878 
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BDO Komponent 1 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

Square 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

förändring 

Sig. F-

förändring 

1 ,170
a
 ,029 ,024 ,029 5,952 ,003 

2 ,253
b
 ,064 ,045 ,035 2,475 ,023 

a. Förutsägare: (Konstant), Position, kön 

b. Förutsägare: (Konstant), Position, kön, E & Y, MAZARS, Deloitte, GT, KPMG, PWC 

 

ANOVA BDO Komponent 1 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 5,809 5,952 ,003
a
 

Residual ,976   

Total    

2 Regression 3,225 3,378 ,001
b
 

Residual ,955   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Position, kön 

b. Förutsägare: (Konstant), Position, kön, E & Y, MAZARS, Deloitte, GT, KPMG, PWC 

 

Koefficient BDO Komponent 1 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant ,131 ,107  1,216 ,225  

Kön -,317 ,113 -,139 -

2,820 

,005 ,998 

Position ,207 ,099 ,104 2,103 ,036 ,998 

2 Konstant -,033 ,116  -,288 ,773  

Kön -,291 ,112 -,127 -

2,601 

,010 ,989 

Position ,151 ,099 ,075 1,524 ,128 ,969 

GT ,067 ,225 ,015 ,297 ,766 ,947 

MAZARS ,580 ,406 ,070 1,429 ,154 ,982 

PWC ,378 ,130 ,151 2,900 ,004 ,877 

Deloitte ,315 ,240 ,065 1,310 ,191 ,960 

KPMG ,448 ,180 ,126 2,482 ,013 ,918 

E & Y ,322 ,168 ,097 1,921 ,055 ,923 
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Grant Thornton Komponent 1 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

Change 
Sig. F 

förändring 

1 ,170
a
 ,029 ,024 ,029 5,952 ,003 

2 ,256
b
 ,066 ,047 ,037 2,592 ,018 

a. Förutsägare: (Konstant), Position, kön 

b. Förutsägare: (Konstant), Position, kön, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, KPMG, PWC 

 

ANOVA Grant Thornton Komponent 1 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 5,809 5,952 ,003
a
 

Residual ,976   

Total    

2 Regression 3,306 3,468 ,001
b
 

Residual ,953   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Position, kön 

b. Förutsägare: (Konstant), Position, kön, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, KPMG, PWC 

 

Koefficienter Grant Thornton Komponent 1 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant ,131 ,107  1,216 ,225  

Kön -,317 ,113 -,139 -2,820 ,005 ,998 

Position ,207 ,099 ,104 2,103 ,036 ,998 

2 Konstant -,051 ,117  -,432 ,666  

Kön -,280 ,112 -,122 -2,492 ,013 ,982 

Position ,149 ,099 ,074 1,506 ,133 ,973 

MAZARS ,589 ,405 ,071 1,454 ,147 ,983 

PWC ,389 ,130 ,155 2,993 ,003 ,882 

Deloitte ,325 ,240 ,067 1,355 ,176 ,962 

KPMG ,459 ,180 ,129 2,548 ,011 ,921 

E & Y ,332 ,167 ,101 1,987 ,048 ,926 

BDO ,223 ,255 ,044 ,875 ,382 ,955 

 

MAZARS SET Komponent 1 

 

Modell 

 

R 

 

R-

 

Justerad  R-

Förändring 

R-kvadrat F Sig. F 
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kvadrat kvadrat Change förändring Change 

1 ,170
a
 ,029 ,024 ,029 5,952 ,003 

2 ,247
b
 ,061 ,042 ,032 2,242 ,039 

a. Förutsägare: (Konstant), Position, Kön 

b. Förutsägare: (Konstant), Position, Kön, E & Y, Deloitte, BDO, GT, KPMG, PWC 

 

ANOVAMAZARS SET Komponent 1 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 5,809 5,952 ,003
a
 

Residual ,976   

Total    

2 Regression 3,063 3,197 ,002
b
 

Residual ,958   

Total    

a. Förutsägare: (konstant), Position, kön 

b. Förutsägare: (konstant), Position, kön, E & Y, Deloitte, BDO, GT, KPMG, PWC 

 

Koefficienter MAZARS SET Komponent 1 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant ,131 ,107  1,216 ,225  

Kön -,317 ,113 -,139 -2,820 ,005 ,998 

Position ,207 ,099 ,104 2,103 ,036 ,998 

2 Konstant -,043 ,118  -,367 ,714  

Kön -,279 ,113 -,122 -2,479 ,014 ,981 

Position ,154 ,099 ,077 1,555 ,121 ,969 

PWC ,378 ,132 ,151 2,869 ,004 ,862 

Deloitte ,315 ,241 ,065 1,304 ,193 ,955 

KPMG ,447 ,182 ,126 2,464 ,014 ,910 

E & Y ,322 ,169 ,097 1,907 ,057 ,914 

BDO ,212 ,256 ,042 ,829 ,408 ,950 

GT ,065 ,226 ,014 ,287 ,774 ,943 

KOMPONENT 3 

Deloitte Komponent 3 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad  R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Change 

F 

förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,085
a
 ,007 ,002 ,007 1,440 ,238 

2 ,275
b
 ,075 ,057 ,068 4,852 ,000 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E& Y, MAZARS, BDO, GT, KPMG, PWC 
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ANOVA Deloitte Komponent 3 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,437 1,440 ,238
a
 

Residual ,998   

Total    

2 Regression 3,792 4,020 ,000
b
 

Residual ,943   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), kön, Position, E&Y, MAZARS, BDO, GT, KPMG, PWC 

 

Koefficienter Deloitte Komponent 3 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) -,088 ,109  -,811 ,418  

Position ,169 ,100 ,084 1,694 ,091 ,998 

Kön ,004 ,114 ,002 ,031 ,975 ,998 

2 (Konstant) ,103 ,116  ,892 ,373  

Position ,221 ,098 ,111 2,247 ,025 ,967 

Kön -,047 ,112 -,021 -,424 ,672 ,981 

KPMG -,072 ,179 -,020 -,403 ,687 ,918 

E & Y -,245 ,167 -,074 -1,470 ,142 ,924 

BDO -,390 ,254 -,076 -1,538 ,125 ,954 

GT -,259 ,224 -,058 -1,158 ,248 ,948 

MAZARS ,507 ,403 ,061 1,257 ,210 ,983 

PWC -,642 ,129 -,256 -4,957 ,000 ,878 

 

KPMG Komponent 3 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

Förändring 

Sig. F 

Förändring 

1 ,085
a
 ,007 ,002 ,007 1,440 ,238 

2 ,275
b
 ,076 ,057 ,069 4,875 ,000 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, GT, PWC 

 

ANOVAKPMG Komponent 3 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,437 1,440 ,238
a
 

Residual ,998   

Total    

2 Regression 3,807 4,037 ,000
b
 

Residual ,943   
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Total    

a. Förutsägare: (Constant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Constant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, GT, PWC 

 

Koefficient KPMG Komponent 3 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) -,088 ,109  -,811 ,418  

Position ,169 ,100 ,084 1,694 ,091 ,998 

Kön ,004 ,114 ,002 ,031 ,975 ,998 

2 (Konstant) ,083 ,115  ,727 ,468  

Position ,215 ,098 ,108 2,204 ,028 ,983 

Kön -,044 ,112 -,019 -,397 ,692 ,982 

E & Y -,224 ,165 -,068 -1,356 ,176 ,938 

BDO -,369 ,253 -,072 -1,459 ,145 ,961 

GT -,238 ,223 -,053 -1,069 ,286 ,957 

MAZARS ,528 ,402 ,064 1,312 ,190 ,985 

PWC -,621 ,128 -,248 -4,861 ,000 ,902 

Deloitte ,128 ,238 ,027 ,539 ,590 ,967 

 

Ernst & Young Komponent 3 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Change 

F 

Change 

Sig. F 

Change 

1 ,085
a
 ,007 ,002 ,007 1,440 ,238 

2 ,267
b
 ,071 ,053 ,064 4,549 ,000 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Deloitte, MAZARS, GT, BDO, KPMG, PWC 

 

ANOVA Ernst & Young Komponent 3 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,437 1,440 ,238
a
 

Residual ,998   

Total    

2 Regression 3,592 3,791 ,000
b
 

Residual ,947   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Deloitte, MAZARS, GT, BDO, KPMG, PWC 
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Koefficienter Ernst & Young Komponent 3 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) -,088 ,109  -,811 ,418  

Position ,169 ,100 ,084 1,694 ,091 ,998 

Kön ,004 ,114 ,002 ,031 ,975 ,998 

2 (Konstant) ,050 ,114  ,436 ,663  

Position ,212 ,099 ,106 2,150 ,032 ,969 

KÖN -,041 ,112 -,018 -,367 ,714 ,981 

BDO -,335 ,253 -,065 -1,323 ,187 ,962 

GT -,205 ,223 -,046 -,920 ,358 ,958 

MAZARS ,561 ,403 ,068 1,391 ,165 ,986 

PWC -,587 ,128 -,235 -4,595 ,000 ,905 

Deloitte ,161 ,238 ,033 ,677 ,499 ,969 

KPMG -,017 ,178 -,005 -,096 ,923 ,933 

 

BDO Komponent 3 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,085
a
 ,007 ,002 ,007 1,440 ,238 

2 ,266
b
 ,071 ,052 ,064 4,500 ,000 

a. Förutsägare: (Constant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Constant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, GT, KPMG, PWC 

 

ANOVABDO Komponent 3 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,437 1,440 ,238
a
 

Residual ,998   

Total    

2 Regression 3,559 3,754 ,000
b
 

Residual ,948   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E & Y, MAZARS, Deloitte, GT, KPMG, PWC 

 

Koefficienter BDO Komponent 3 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) -,088 ,109  -,811 ,418  

Position ,169 ,100 ,084 1,694 ,091 ,998 

Kön ,004 ,114 ,002 ,031 ,975 ,998 
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2 (Konstant) ,054 ,115  ,469 ,639  

Position ,211 ,099 ,105 2,138 ,033 ,969 

Kön -,030 ,111 -,013 -,269 ,788 ,989 

GT -,218 ,224 -,049 -,973 ,331 ,947 

MAZARS ,548 ,404 ,066 1,357 ,176 ,982 

PWC -,599 ,130 -,239 -4,610 ,000 ,877 

Deloitte ,150 ,240 ,031 ,624 ,533 ,960 

KPMG -,029 ,180 -,008 -,160 ,873 ,918 

E & Y -,203 ,167 -,061 -1,215 ,225 ,923 

 

Grant Thornton Komponent 3 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad  R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,085
a
 ,007 ,002 ,007 1,440 ,238 

2 ,270
b
 ,073 ,054 ,066 4,677 ,000 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, KPMG, PWC 

 

ANOVA Grant Thornton Komponent 3 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,437 1,440 ,238
a
 

Residual ,998   

Total    

2 Regression 3,677 3,888 ,000
b
 

Residual ,946   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, KPMG, PWC 

 

Koefficienter Grant Thornton Komponent 3 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) -,088 ,109  -,811 ,418  

Position ,169 ,100 ,084 1,694 ,091 ,998 

Kön ,004 ,114 ,002 ,031 ,975 ,998 

2 (Konstant) ,075 ,117  ,640 ,522  

Position ,210 ,098 ,105 2,140 ,033 ,973 

Kön -,050 ,112 -,022 -,452 ,652 ,982 

MAZARS ,545 ,403 ,066 1,351 ,178 ,983 

PWC -,605 ,129 -,242 -4,677 ,000 ,882 

Deloitte ,144 ,239 ,030 ,602 ,548 ,962 
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KPMG -,035 ,179 -,010 -,193 ,847 ,921 

E & Y -,208 ,166 -,063 -1,252 ,211 ,926 

BDO -,354 ,254 -,069 -1,394 ,164 ,955 

 

MAZARS Komponent 3 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad  R-

kvadrat 
Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

Förändring 

Sig. F 

Förändring 

1 ,085
a
 ,007 ,002 ,007 1,440 ,238 

2 ,269
b
 ,072 ,053 ,065 4,603 ,000 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E & Y, Deloitte, BDO, GT, KPMG, PWC 

 

ANOVAMAZARS Komponent 3 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 1,437 1,440 ,238
a
 

Residual ,998   

Total    

2 Regression 3,627 3,831 ,000
b
 

Residual ,947   

Total    

a. Förutsägare: (Constant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Constant), Kön, Position, E&Y, Deloitte, BDO, GT, KPMG, PWC 

 

Koefficienter MAZARS Komponent 3 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) -,088 ,109  -,811 ,418  

Position ,169 ,100 ,084 1,694 ,091 ,998 

Kön ,004 ,114 ,002 ,031 ,975 ,998 

2 (Konstant) ,104 ,118  ,883 ,378  

Position ,227 ,098 ,114 2,305 ,022 ,969 

Kön -,044 ,112 -,019 -,394 ,694 ,981 

PWC -,648 ,131 -,259 -4,953 ,000 ,862 

Deloitte ,102 ,240 ,021 ,424 ,672 ,955 

KPMG -,079 ,180 -,022 -,439 ,661 ,910 

E & Y -,251 ,168 -,076 -1,496 ,136 ,914 

BDO -,396 ,255 -,077 -1,554 ,121 ,950 

GT -,266 ,225 -,059 -1,184 ,237 ,943 
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KOMPONENT 4 

KPMG Komponent 4 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

Förändring 

Sig. F 

Förändring 

1 ,235
a
 ,055 ,051 ,055 11,721 ,000 

2 ,306
b
 ,094 ,075 ,038 2,787 ,011 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, GT, PWC 

 

ANOVAKPMG Komponent 4 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression ,221 11,721 ,000
a
 

Residual ,019   

Total    

2 Regression ,094 5,099 ,000
b
 

Residual ,018   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, GT, PWC 

 

Koefficienter KPMG Komponent 4 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) ,396 ,015  26,539 ,000  

Position ,005 ,014 ,016 ,335 ,737 ,998 

Kön  ,075 ,016 ,234 4,812 ,000 ,998 

2 (Konstant) ,374 ,016  23,374 ,000  

Position -,001 ,014 -,004 -,073 ,942 ,983 

KÖN ,078 ,016 ,243 5,021 ,000 ,982 

E & Y ,032 ,023 ,069 1,390 ,165 ,938 

BDO ,016 ,035 ,022 ,448 ,654 ,961 

GT ,056 ,031 ,088 1,803 ,072 ,957 

MAZARS ,019 ,056 ,016 ,340 ,734 ,985 

PWC ,060 ,018 ,169 3,345 ,001 ,902 

Deloitte ,081 ,033 ,118 2,424 ,016 ,967 

 

Ernst & Young Komponent 4 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat F Sig. F 
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förändring förändring förändring 

1 ,235
a
 ,055 ,051 ,055 11,721 ,000 

2 ,303
b
 ,092 ,074 ,037 2,657 ,015 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Deloitte, MAZARS, GT, BDO, KPMG, PWC 

 

ANOVA Ernst & Young Komponent 4 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression ,221 11,721 ,000
a
 

Residual ,019   

Total    

2 Regression ,092 4,996 ,000
b
 

Residual ,018   

Total    

a. Förutsägare: (Constant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Constant), Kön, Position, Deloitte, MAZARS, GT, BDO, KPMG, PWC 

 

Koefficienter Ernst & Young Komponent 4 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) ,396 ,015  26,539 ,000  

Position ,005 ,014 ,016 ,335 ,737 ,998 

Kön ,075 ,016 ,234 4,812 ,000 ,998 

2 (Konstant) ,383 ,016  24,090 ,000  

Position ,001 ,014 ,005 ,109 ,913 ,969 

Kön ,077 ,016 ,239 4,939 ,000 ,981 

BDO ,007 ,035 ,009 ,190 ,850 ,962 

GT ,047 ,031 ,074 1,516 ,130 ,958 

MAZARS ,010 ,056 ,009 ,179 ,858 ,986 

PWC ,051 ,018 ,143 2,840 ,005 ,905 

Deloitte ,072 ,033 ,105 2,160 ,031 ,969 

KPMG -,027 ,025 -,054 -1,087 ,278 ,933 

  

BDO Komponent 4 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

Förändring 

F 

Förändring 

Sig. F 

Förändring 

1 ,235
a
 ,055 ,051 ,055 11,721 ,000 

2 ,309
b
 ,095 ,077 ,040 2,894 ,009 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E & Y, MAZARS, Deloitte, GT, KPMG, PWC 
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ANOVABDO Komponent 4 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression ,221 11,721 ,000
a
 

Residual ,019   

Total    

2 Regression ,095 5,184 ,000
b
 

Residual ,018   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E & Y, MAZARS, Deloitte, GT, KPMG, PWC 

 

Koefficienter BDO Komponent 4 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) ,396 ,015  26,539 ,000  

Position ,005 ,014 ,016 ,335 ,737 ,998 

Kön ,075 ,016 ,234 4,812 ,000 ,998 

2 (Konstant) ,379 ,016  23,632 ,000  

Position ,001 ,014 ,003 ,062 ,951 ,969 

Kön ,077 ,015 ,240 4,973 ,000 ,989 

GT ,051 ,031 ,081 1,648 ,100 ,947 

MAZARS ,014 ,056 ,012 ,256 ,798 ,982 

PWC ,055 ,018 ,156 3,040 ,003 ,877 

Deloitte ,076 ,033 ,112 2,282 ,023 ,960 

KPMG -,023 ,025 -,045 -,906 ,365 ,918 

E & Y ,028 ,023 ,059 1,186 ,236 ,923 

 

Grant Thornton Komponent 4 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,235
a
 ,055 ,051 ,055 11,721 ,000 

2 ,298
b
 ,089 ,071 ,034 2,431 ,026 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, KPMG, PWC 

 

ANOVA Grant Thornton Komponent 4 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression ,221 11,721 ,000
a
 

Residual ,019   

Total    
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2 Regression ,089 4,817 ,000
b
 

Residual ,018   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E&Y, MAZARS, Deloitte, BDO, KPMG, PWC 

 

Koefficienter Grant Thornton Komponent 4 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) ,396 ,015  26,539 ,000  

Position ,005 ,014 ,016 ,335 ,737 ,998 

Kön ,075 ,016 ,234 4,812 ,000 ,998 

2 (Konstant) ,381 ,016  23,348 ,000  

Position ,003 ,014 ,009 ,184 ,854 ,973 

Kön ,078 ,016 ,244 5,030 ,000 ,982 

MAZARS ,010 ,056 ,008 ,170 ,865 ,983 

PWC ,050 ,018 ,143 2,790 ,006 ,882 

Deloitte ,072 ,033 ,105 2,145 ,033 ,962 

KPMG -,027 ,025 -,055 -1,089 ,277 ,921 

E & Y ,023 ,023 ,050 ,994 ,321 ,926 

BDO ,007 ,035 ,009 ,190 ,849 ,955 

 

MAZARS Komponent 4 

Modell R R-kvadrat Justerad  R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,235
a
 ,055 ,051 ,055 11,721 ,000 

2 ,309
b
 ,095 ,077 ,040 2,902 ,009 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E & Y, Deloitte, BDO, GT, KPMG, PWC 

ANOVAMAZARS Komponent 4 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression ,221 11,721 ,000
a
 

Residual ,019   

Total    

2 Regression ,095 5,190 ,000
b
 

Residual ,018   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, E & Y, Deloitte, BDO, GT, KPMG, 

PWC 
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Koefficienter MAZARS Komponent 4 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 (Konstant) ,396 ,015  26,539 ,000  

Position ,005 ,014 ,016 ,335 ,737 ,998 

KÖN ,075 ,016 ,234 4,812 ,000 ,998 

2 (Konstant) ,378 ,016  23,077 ,000  

Position ,001 ,014 ,003 ,057 ,954 ,969 

Kön ,078 ,016 ,241 4,987 ,000 ,981 

PWC ,055 ,018 ,157 3,043 ,003 ,862 

Deloitte ,076 ,033 ,112 2,291 ,022 ,955 

KPMG -,022 ,025 -,044 -,882 ,379 ,910 

E & Y ,028 ,023 ,060 1,202 ,230 ,914 

BDO ,012 ,035 ,016 ,327 ,744 ,950 

GT ,052 ,031 ,082 1,659 ,098 ,943 

 

8.21 Appendix 21 - Regressionsanalys klientuppdragets storlek 

 

Klientuppdragets storlek gör att förberedelserna inför det första klientmötet skiljer sig åt 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad  

 R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F 

förändring 

Sig. F 

förändring 

1 ,196
a
 ,038 ,034 ,038 7,971 ,000 

2 ,270
b
 ,073 ,064 ,035 7,434 ,001 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

 

ANOVA
c
 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression 6,391 7,971 ,000
a
 

Residual ,802   

Total    

2 Regression 6,083 7,831 ,000
b
 

Residual ,777   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Klientuppdragets storlek gör att förberedelserna inför det första klientmötet 

skiljer sig åt(9:5) 
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Koefficienter
a
 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant 4,085 ,097  41,953 ,000  

Position ,351 ,089 ,193 3,928 ,000 ,998 

Kön -,089 ,102 -,043 -,875 ,382 ,998 

2 Konstant 3,906 ,108  36,056 ,000  

Position ,281 ,092 ,154 3,040 ,003 ,904 

Kön -,053 ,101 -,026 -,526 ,599 ,981 

3 största 

städerna 

,099 ,095 ,053 1,041 ,299 ,912 

Big four ,333 ,089 ,182 3,739 ,000 ,979 

a. Beroende variabel: Klientuppdragets storlek gör att förberedelserna inför det första klientmötet 

skiljer sig åt 

 

8.22 Appendix 22 -  Regressionsanalys branschpåverkan 

 

Väljer er revisionsbyrå olika personer att ansvara för det första klientmötet beroende på vilken 

bransch klienten är verksam inom? 

Modell R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

Förändring 

R-kvadrat 

förändring 

F förändring Sig. F 

förändring 

1 ,123
a
 ,015 ,010 ,015 3,082 ,047 

2 ,373
b
 ,139 ,131 ,124 28,706 ,000 

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Väljer er revisionsbyrå olika personer att ansvara för det första klientmötet 

beroende på vilken bransch klienten är verksam inom? (6) 

 

ANOVA
c
 

Modell Kvadratmedelvärde F Sig. 

1 Regression ,745 3,082 ,047
a
 

Residual ,242   

Total    

2 Regression 3,418 16,108 ,000
b
 

Residual ,212   

Total    

a. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position 

b. Förutsägare: (Konstant), Kön, Position, Big four, 3 största städerna 

c. Beroende variabel: Väljer er revisionsbyrå olika personer att ansvara för det första klientmötet 

beroende på vilken bransch klienten är verksam inom? 
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  Koefficienter
a
 

Modell Ostandardiserad 

koefficient 

Standardiserad 

koefficient 

t Sig. Kolinjär 

statistik 

B Std. Error Beta Tolerans 

1 Konstant ,398 ,053  7,438 ,000  

Position ,115 ,049 ,117 2,356 ,019 ,998 

Kön -,049 ,056 -,044 -,881 ,379 ,998 

2 Konstant ,222 ,057  3,926 ,000  

Position ,052 ,048 ,052 1,071 ,285 ,904 

Kön -,016 ,053 -,014 -,303 ,762 ,981 

3 största 

städerna 

,068 ,050 ,067 1,371 ,171 ,912 

Big four ,349 ,047 ,352 7,485 ,000 ,979 

a. Beroende variabel: Väljer er revisionsbyrå olika personer att ansvara för det första klientmötet 

beroende på vilken bransch klienten är verksam inom? 

 

8.23 Appendix 23 – Regression ålderskategorier  

Regressionsanalys för respektive ålderskategori  

Åldersgrupp 25-45 komponent 1 

(klädkultur) 

R R-

kvadrat 

Justerad R-

kvadrat 

R-kvadrat 

förändring 

Modell 1  0,170 0,029 0,024  

Modell 2 0,201 0,040 0,033 1,1 % 

Åldergrupp 46-65 Komponent 1 

(klädkultur) 

    

Modell 1  0,170 0,029 0,024  

Modell 2 0,206 0,042 0,035 1,3 % 

Åldersgrupp 25-45 komponent 3 

(karriär) 

    

Modell 1  0,085 0,007 0,002  

Modell 2 0,232 0,054 0,047 4,7 % 

Åldergrupp 46-65 komponent 3 

(karriär) 

    

Modell 1 0,085 0,007 0,002  

Modell 2 0,168 0,028 0,021 2,1 % 

Åldergrupp 66-85 komponent 3 

(karriär) 

    

Modell 1 0,085 0,007 0,002  

Modell 2 0,153 0,023 0,016 1,6 % 

Modell 1= Kön och position 

Modell 2= Kön, position, respektive åldersgrupp(25-45/46-65/66-85). 

 

 

 

 



151 
 

8.24 Appendix 24 - Korstabell (big four / plats för det första mötet) 

 

Korstabell 

 Big four Totalt 

Ej big four Big four 

Plats för det  

första klientmötet 

Revisionsbyrån Antal 152 56 208 

% Plats 73,1% 26,9% 100,0% 

% Big four 68,8% 30,8% 51,6% 

% av totalen 37,7% 13,9% 51,6% 

Hos klienten Antal 64 126 190 

% Plats 33,7% 66,3% 100,0% 

% Big four 29,0% 69,2% 47,1% 

% av totalen 15,9% 31,3% 47,1% 

Annan plats Antal 5 0 5 

% Plats 100,0% ,0% 100,0% 

% Big four 2,3% ,0% 1,2% 

% av totalen 1,2% ,0% 1,2% 

Totalt Antal 221 182 403 

% Plats 54,8% 45,2% 100,0% 

% Big four 100,0% 100,0% 100,0% 

% av totalen 54,8% 45,2% 100,0% 

 

Chi-två test 

 Värde df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson chi-två 66,387
a
 2 ,000 

 


