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SAMMANFATTNING 
Författare   Camilla Johansson och Hanna Petersson 

Handledare   Stefan Schiller 

Titel  Den optimala kombinationen – en undersökning av småföretagarnas preferenser 

vad gäller olika kombinationer av attribut relaterade till revisions- och 

redovisningstjänster 

Bakgrund och problem Revisionspliktens avskaffande ledde till en marknadsorientering där 

småföretagarna har intagit en starkare position. Revisionsbyråerna står inför en 

utmaning att bättre tillgodose klientens behov och påvisa nyttan med revision då 

den numera är frivillig för småföretag. I linje med denna klientfokusering 

förespråkas en implementering av den värdebaserade prissättningen som utgår 

från klientens värde och betalningsvillighet. Småföretagarnas värde av 

revisions- och redovisningstjänster är dock inte helt utrett varför det än så länge 

är svårt att implementera en värdebaserad prissättningsstrategi i 

revisionsbranschen.  

Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka småföretagarnas upplevda värde av 

revisions- och redovisningstjänster genom att studera vilka attribut dessa tjänster 

består av och vilken prioritet småföretagarna fäster vid de olika attributen. 

Genom denna studie förmedlas en bild av den optimala kombinationen av 

attribut och prestationsnivåer relaterade till revisions- och redovisningstjänster 

ur småföretagarens synvinkel. 

Metod  För att kunna undersöka vilka attribut en revisions- och redovisningstjänst kan 

bestå av har vi genomfört en kvalitativ förstudie där vi intervjuat tre småföretag 

om deras uppfattning kring värdet av dessa tjänster. Därefter har en kvantitativ 

surveyundersökning genomförts på 20 företag med hjälp av Excel-programmet 

Marketing Engineering där funktionen Conjoint Analysis har tillämpats för att 

kunna undersöka småföretagarnas preferenser och slutligen presentera den 

optimala kombinationen.  

Resultat och slutsats  Utöver presentationen av den optimala kombinationen framgår i denna studie att 

värdet med revisions- och redovisningstjänster dels består av en funktionell 

nytta, där utnyttjandet av tjänsterna löser klienternas problem. Dels består 

tjänsterna av mer hedonistiska inslag, där relationen med och rådgivning från 

tjänsteutövaren värdesätts av småföretagen. För att skapa ytterligare värde bör 

främst informationen kring tjänsterna förbättras.  

Nyckelord  Småföretagare, revisions- och redovisningstjänster, kundvärde, tjänsteattribut, 

Conjoint Analysis  



 

ABSTRACT 
Authors   Camilla Johansson and Hanna Petersson 

Supervisor   Stefan Schiller 

Title  The optimal combination – a study of the preferences small sized enterprises 

attach to different combinations of attributes related to audit and accounting 

services.  

Background and problem  The abolishment of the mandatory audit in Sweden resulted in a market 

orientation in which the small sized enterprises gained a stronger position. The 

audit firms are faced with the challenge to better meet the clients need and to 

demonstrate the value of audit now when it is optional. In coherence with this 

client focus it is endorsed to implement a value-based pricing that primarily 

considers the client’s value and willingness to pay. The value of audit and 

accounting services to small sized enterprises is not yet fully investigated, why 

it is difficult to implement a value-based strategy.  

Aim  The aim of this study is to investigate the value of audit and accounting services 

to the small sized enterprises through the study of which attributes these 

services consist of and which priority the small sized enterprises attach to the 

different attributes. This study will result in the optimal combination of 

attributes and levels of performance related to audit and accounting services 

through the eyes of the small sized enterprises. 

Method  In order to investigate the attributes of audit and accounting services, we have 

conducted a qualitative pre-study including three interviews with small sized 

enterprises about their perception of the value of these services. Thereafter a 

quantitative survey study has been realized through the function Conjoint 

Analysis in the Excel program named Marketing Engineering. The purpose is to 

investigate the preferences of small sized enterprises in order to present the 

optimal combination. 

Results and conclusion  In addition to the presentation of the optimal combination, this study implies 

that the value of audit and accounting services partly consists of a functional 

use, where the utilization of these services solves the client’s problems. Partly 

the services consist of more hedonic values, where the relationship with and the 

consulting from the person who performs the service are highly valued by the 

small sized enterprises. In order to create additional value, the information about 

these services needs to be improved.  

Key words  Small sized enterprises, audit and accounting services, customer value, service 

attributes, Conjoint Analysis  
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1 INLEDNING 
 det inledande kapitlet följer en redogörelse för bakgrunden och problematiseringen som ledde 

fram till studiens uppkomst. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i syftet med uppsatsen som 

tillsammans med forskningsfrågorna sätter den fortsatta kursen för studien.  

1.1 BAKGRUND  
Sensommaren 2006 började en statlig utredning av revisionsplikten ta form som några år senare skulle 

komma att orsaka en fundamental förändring för en hel bransch (Statens Offentliga Utredningar 

2008:32). Olika berörda aktörer fick chans att uttala sin ståndpunkt i frågan, och både positiva och 

negativa röster höjdes i debatten som följde. Tillslut mynnade utredningen ut i ett konkret lagförslag 

och reformen blev ett faktum. Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för cirka 70 procent 

av alla aktiebolag i Sverige (Regeringens proposition 2009/10:204), vilket satte hela 

revisionsbranschen i gungning. I ett pressmeddelande från Regeringskansliet (2010, s. 1) konstaterades 

följande: ”Reformen utgör sannolikt den största regelförenklingen inom svensk associationsrätt i 

modern tid.”                

Enligt Regeringskansliet (2010) innebar reformen att cirka 250 000 privata aktiebolag i Sverige 

numera har en valmöjlighet mellan att välja bort eller behålla revisionen, under förutsättning att 

företaget underskrider två eller tre av de gränsvärden som presenteras i den vänstra kolumnen nedan. 

Lagförändringen bygger på EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (1978) som innehåller regler om 

lagstadgad revision. Enligt artikel 51.2 får medlemsstaterna befria en del företag från revisionsplikten 

enligt fastställda gränsvärden, som dock är mer generösa än de svenska gränsvärdena vilket framgår i 

jämförelsen nedan. 

 Sverige EU 

Antal anställda 3 50 

Balansomslutning 1,5 miljoner kronor 41,5 miljoner kronor 

Nettoomsättning 3 miljoner kronor 83 miljoner kronor 

Tabell 1.1 – Jämförelse mellan gränsvärdena för frivillig revision i Sverige och EU 

Hittills har samtliga EU-medlemsstater, förutom Malta, i varierande utsträckning utnyttjat möjligheten 

att befria småföretag från revisionsplikten (Prop. 2009). Att avskaffa revisionsplikten var ett steg i 

arbetet med de regelförenklingar för småföretag som EU påbörjade efter uppmaning av Europeiska 

rådet. Rådet förordnade kraftfulla gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna för att minska 

de administrativa bördorna och ge de europeiska företagen möjlighet att öka sin konkurrenskraft för att 

på så vis stimulera Europas ekonomi. Bland de administrativa bördorna har kostnader för revision och 
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redovisning utmärkts som särskilt betungande varför småföretagen torde gynnas ekonomiskt av 

regelförenklingen i form av revisionspliktens avskaffande (SOU 2008:32).  

Den svenska utredningen (SOU 2008:32) framhöll att syftet med avskaffandet var att ge småföretagen 

möjligheten att välja vilka revisions- och redovisningstjänster som de har behov av. Småföretagarnas 

ökade förhandlingskraft bör, enligt utredningen (SOU 2008:32), resultera i ett mer varierat och 

prispressat tjänsteutbud. Det leder i sin tur till ökade förutsättningar för de svenska småföretagen att 

möta den allt tuffare internationella konkurrensen från företag i andra länder, som inte omfattas av 

revisionsplikt eller gynnas av lägre kostnader i samband med exempelvis revision. 

1.1.1 FÖLJDER AV REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE  
Enligt Wahlin och Vikström (2008) förespåddes många småföretag till en början behålla revisionen av 

ren slentrian, men med tiden skulle fler och fler småföretagare få upp ögonen och söka andra alternativ 

för att få hjälp med sin ekonomi. Drygt ett år efter reformens införande publicerade Bolagsverket 

(2012) statistik om följderna av revisionspliktens avskaffande. Enligt denna statistik har 85 procent av 

samtliga företag, som redan fanns registrerade vid övergången till frivillig revision, valt att behålla 

revisorn. Vad gäller de nystartade bolagen, som har registrerats efter reformen infördes, har däremot så 

många som tre av fyra bolag (76 procent) valt bort revisionen (Danielsson, 2012). Det tyder på att 

reformen faktiskt får ett större genomslag med tiden, framförallt i nystartade företag. Det är dock för 

tidigt att dra några slutsatser om i vilken utsträckning befintliga bolag kommer ha kvar eller välja bort 

revisionen, eftersom reformen inte får full effekt förrän tidigast år 2012. Då publiceras 

årsredovisningarna för 2011, vilka för första gången kunde upprättas utan revisionsberättelse 

(Bolagsverket, 2010). Enligt Fritsch (2011), skatteexpert på Företagarna, kan valet att avskaffa 

revisorn bero på att småföretagen inte ser mervärdet med revisionen. Detta håller Dahlberg (2012) 

med om och menar att många småföretag inte vet vad revision egentligen innebär. Därför behöver 

revisorerna påvisa att de gör nytta, vilket Fritsch (2011) anser vara en positiv följd av reformen.  

Revisionsbyråerna reagerade till en början negativt till förslaget om avskaffad revisionsplikt, vilket 

Gianuzzi (2009) anser spegla branschens oro över att förlora en monopolställning och dessutom att 

utsättas för tuffare konkurrens på en marknad som nu förändras i snabb takt. Emellertid påvisade 

utredningen (SOU 2008:32) att effekterna var små och att revisorn liksom revisionsbyråerna inte 

försvinner. I Danmark har exempelvis cirka 75 procent av de icke revisionspliktiga bolagen 

fortfarande kvar revisorn när fem år med avskaffad revisionsplikt har passerat (Danielsson, 2012). Det 

tyder på att det finns ett värde med revisionen, eftersom en majoritet av de icke-revisionspliktiga 

företagen i Danmark väljer att behålla revisionen. Vidare menar Gianuzzi (2009) att den stegvis 

avskaffade revisionsplikten i Storbritannien inte heller gav upphov till några större förändringar, 

däremot upplevde revisorer och andra rådgivare att reformen underlättat deras arbete med att 

skräddarsy lösningar efter klientens behov.  
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De som tillhandahåller revisions- och redovisningstjänster i Sverige står inför en utmaning att förändra 

sitt erbjudande och anpassa sitt utbud efter vad småföretagen efterfrågar (Prop. 2009). Enligt 

propositionen är de skräddarsydda tjänsterna nyckeln till att behålla och erhålla de små och medelstora 

företagen som kunder i framtiden. Revisionsbyråerna behöver därför klientanpassa sina tjänster när de 

numera konkurrerar med både redovisningskonsulter och andra aktörer på revisions- och 

redovisningsmarknaden, vilket fullt eller delvis kan kompensera bortfallet av revisionsklienter (Prop. 

2009). I en artikel från Balans skriver Danielsson (2012, s. 7) att: ”Övergången till frivillig revision 

kan vara smärtsam i det korta perspektivet, men är positiv för branschen på lång sikt”.  

1.1.2 MED FOKUS PÅ MARKNADSORIENTERING 
Revisionsbyråerna stod i vilket fall inte handfallna och tittade på när deras bransch förändrades den 1 

november 2010. Sedan förslaget började utredas 2006 har revisionsbyråerna varit medvetna om den 

kommande förändringen och därför haft möjlighet att förbereda sig för att kunna matcha de nya 

kraven på marknaden. Wahlin och Vikström (2008) menar att det främst har handlat om att bli bättre 

på rådgivning, varför revisionsbyråerna satsar mer resurser på marknadsföring, utveckling av nya och 

befintliga rådgivningstjänster och vidareutbildning av personal. Förändringen som reformen medförde 

omtalas i många revisionsbyråers årsredovisningar, bland annat hos Ernst & Young (2011), PwC 

(2010) och Deloitte (2011). Clemendtson (PwC, 2010), styrelseordförande för PwC, säger att 

revisionsbranschen befinner sig i en intressant omvärldsutveckling, såväl nationellt som 

internationellt, vilket han menar har öppnat upp för ett nytt arbetssätt som ännu mer tydligt styrs av 

klientens behov och efterfrågan. Clemendtson (PwC, 2010, s. 9) säger: ”Vi har gjort oss redo att möta 

den [omvärldsutvecklingen] genom en ny, effektivare och mer marknadsorienterad organisation”.  

Sànschez-Fernández, Iniesta-Bonillo och Holbrook (2009) menar att fler och fler företag från 

varierande branscher numera möter en ny och komplex konkurrensutsatt miljö där kunderna är 

betydligt bättre informerade och ställer krav på att företagen skapar värde. Ahrnell och Edman (2002) 

menar att tjänsteföretag i allmänhet har drivits till att bli alltmer kundorienterade och med en ökad 

konkurrens på marknaden ökar också behovet av att effektivisera och/eller differentiera sin 

verksamhet. I och med revisionspliktens avskaffande har revisionsbranschen närmat sig ett mer 

marknadsorienterat synsätt, då en stor del av deras tjänsteutbud riktat till klientsegmentet 

småföretagare nu styrs av utbud och efterfrågan. För att revisionsbyråerna ska kunna se över sitt 

tjänsteutbud och öka graden av klientanpassning, behöver de ha kunskap och kännedom om 

småföretagarens behov och önskemål, vilket grundar sig i det värde som revisions- och 

redovisningstjänster bidrar med. I linje med klientfokuseringen förespråkar Rosén (2010) en 

implementering av den värdebaserade prissättningen. ”Det handlar om att flytta fokus från pris till 

behov”, skriver Rosén (2010, s. 48) i sin artikel ”Glöm timmarna och ta betalt för värde” i Balans.  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Utredningen (SOU 2008:32) visar på att revisionspliktens avskaffande tillsammans med den nya 

marknadsorienterade situationen för revisionsbyråerna medför ett ökat fokus på klienten, främst i 

segmentet småföretagare. Småföretagarnas ökade förhandlingsstyrka sätter press på revisionsbyråerna 

att bättre tillgodose klientens behov och önskemål. Wahlin och Vikström (2008) menar att stora 

förändringar redan har skett vad gäller revisionsbyråernas tjänsteutbud och försäljningsorganisation. 

Rosén (2010) hävdar dock att prissättningen av revisions- och redovisningstjänster fortfarande är 

statisk, där det för tillfället i huvudsak råder timdebitering. Enligt Mattila och Shoemaker (2009) är 

timdebitering ett exempel på en ’inifrån och ut’ prissättningsstrategi där företaget sätter priset utifrån 

sina kalkylerade kostnader, lägger på en vinstmarginal och sedan hoppas att klienterna är beredda att 

betala. Rosén (2010) hävdar att denna prissättningsstrategi knappast är optimal varken för klienten 

eller för revisionsbyrån eftersom klienterna fokuserar på antalet timmar, vilket i sammanhanget är 

irrelevant, och revisionsbyråerna har svårt att uppnå ökad lönsamhet i tider av ökad konkurrens. 

Istället förespråkar Rosén (2010) en implementering av den värdebaserade prissättningsstrategin, 

vilket är ett exempel på en ’utifrån och in’ prissättningsstrategi. Då sätter företaget priset utifrån 

kundens betalningsvillighet, vilket hör ihop med värdet tjänsterna bidrar med, för att sedan se inåt till 

företagets kostnader och därmed avgöra om produkten är lönsam eller inte (Mattila & Shoemaker, 

2009). Trots att denna strategi anses vara komplex att implementera, menar Rosén (2010) att den 

förväntas ge ett positivt utfall med både nöjdare klienter och förbättrad lönsamhet för 

revisionsbyråerna eftersom klienterna lättare ser värdet med tjänsterna och revisionsbyråerna lättare 

kan ta betalt för erfarenhet och kunskap.  

Vad som är centralt i den värdebaserade prissättningen är att veta vad klienten värdesätter och förstå 

vad som skapar detta värde (Rosén, 2010). Komplexiteten ligger alltså i att identifiera småföretagarnas 

upplevda värde av revisions- och redovisningstjänster. För att kunna göra detta är det nödvändigt att 

bryta ner tjänsterna i dess beståndsdelar, fortsättningsvis benämnda attribut, för att se vilka som är 

värdeskapande och prioriterade av småföretagare. Detta tillvägagångssätt förespråkar bland annat 

Ogvall (2011) och Lovelock och Wirtz (2011) i och med att identifieringen av vilka attribut som är 

betydelsefulla är nödvändigt för att kunna erbjuda marknaden rätt tjänstekoncept. Enligt teorin om den 

rationella människan försöker människor alltid optimera sina beslut, vilket innebär att klienterna alltid 

strävar efter att uppnå maximerad nytta för de medel han eller hon disponerar (Artsberg, 2003). För att 

kunna uttala sig om den maximerade nyttan finns ett intresse av att undersöka vad som anses vara den 

optimala kombinationen av attribut och prestationsnivåer relaterade till revision- och 

redovisningstjänster ur småföretagarnas synvinkel. Enligt Tännsjö (2000) innebär utilitarismen att 

nyttomaximering sker när konsekvenserna av en människas handlande leder till att alla berörda parter 

uppnår ökad välfärd. Detta knyter an till den värdebaserade prissättningen som Rosén (2010) 

förespråkar, vilket förväntas förbättra situationen för både klient och revisionsbyrå. Sànschez-
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Fernández et al. (2009) menar att den nuvarande forskningen inom kundvärde är bristfällig och i 

behov av vidare utveckling, speciellt i tjänstesammanhang. Skugge (2011) hävdar att en ’utifrån och 

in’ strategi kommer vara avgörande för framgångsrika företag i framtiden. Det kommer därför att ske 

en omvandling från ’inifrån och ut’ prissättning till en ’utifrån och in’ prissättningsstrategi med ett 

tydligt ökat fokus på kunden. I och med revisionspliktens avskaffande torde denna strategi få en allt 

större betydelse även för revisionsbranschen. Kunskapsluckan består i att värdet för klienten i den 

värdebaserade prissättningen inte är tillräckligt definierad, undersökt och utredd i revisionsbranschen, 

varför det än så länge är problematiskt att applicera en ’utifrån och in’ strategi likt den värdebaserade 

prissättningen. Denna studie kan därmed bidra med insikter i den värdeidentifiering som är nödvändig 

i den inledande fasen av en eventuell implementering av den värdebaserade prissättningsstrategin. 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka småföretagarnas upplevda värde av revisions- och 

redovisningstjänster genom att studera vilka attribut dessa tjänster består av och vilken prioritet 

småföretagarna fäster vid de olika attributen. Genom denna studie förmedlas en bild av den optimala 

kombinationen av attribut och prestationsnivåer relaterade till revisions- och redovisningstjänster ur 

småföretagarens synvinkel.  

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 
För att kunna utreda värdet med revisions- och redovisningstjänster behöver vi ta reda på vad 

tjänsterna innebär och vilka attribut tjänsterna kan tänkas bestå av. Bakgrundsinformationen leder till 

en förförståelse som vi använder oss av vid utformandet av intervjufrågorna för att undersöka 

småföretagarnas uppfattning om värdet med dessa tjänster. Detta leder oss in på den första 

forskningsfrågan: 

§ Vilka värdeskapande attribut kan en revisions- och redovisningstjänst bestå av enligt befintlig 

teori och tidigare forskning och delas den bilden med småföretagarnas uppfattning? 

Efter att ha identifierat möjliga attribut samt de specifika attribut som småföretagarna framhåller som 

viktiga vill vi genom en surveyundersökning undersöka dessa attribut närmare för att möjliggöra en 

djupare behandling av småföretagarnas prioritering. Genom en analys av data kan vi sedan presentera 

den optimala kombinationen, vilket leder till den andra forskningsfrågan: 

§ Hur ser den optimala kombinationen ut enligt den prioritet småföretagare fäster vid de olika 

attributen? 
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Den primära empiriska undersökningen av småföretagarnas värde kan sedan, genom stöd från tidigare 

litteratur och forskning inom ämnet, ge indikatorer på hur revisionsbyråerna kan dra nytta av 

informationen, vilket mynnar ut i den tredje frågan:  

§ Hur kan revisionsbyråerna använda denna information för att skapa ytterligare kundvärde? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Inspiration till denna studie inhämtades från Roséns (2010) artikel ”Glöm timmarna och ta betalt för 

värde” där hon, som redan nämnts, förespråkar den värdebaserade prissättningen. Att kundens värde 

bör återspeglas i priset var en tilltalande tanke som ledde fram till idén med denna studie. Studien 

avgränsar sig dock till att studera småföretagarnas upplevda värde av revisions- och 

redovisningstjänster, vilket är det första och grundläggande steget i den långa och komplexa process 

som en implementering av en värdebaserad prissättning innebär. Försök till att utreda huruvida en 

värdebaserad prissättning är möjlig eller åtråvärd att implementera i revisionsbranschen ryms inte 

inom ramarna för denna studie, utan lämnas därhän till fortsatt forskning.  

Studien behandlar endast aktiebolag, då det är den största och vanligaste bolagsformen i Sverige. I 

studien definieras småföretag, i enlighet med EU och svensk bolagsrätt, som företag med mindre än 50 

anställda1. Det innebär att studien behandlar både revisionspliktiga och icke revisionspliktiga företag. 

Eftersom revisionsplikten nyligen avskaffades och för tillfället endast omfattar mycket små företag, 

skulle urvalet bli alltför begränsat om vi endast undersöker företag som omfattas av den frivilliga 

revisionen. Dessutom kan de nuvarande revisionspliktiga bolagen så småningom komma att befrias 

från revisionsplikt om Sverige väljer att följa EU:s gränsvärden fullt ut. På grund av begränsade 

resurser, både ekonomiskt och tidsmässigt, är studien begränsad till att omfatta småföretag i 

Linköping.  

Trots att studien undersöker revisions- och redovisningstjänster intervjuas inga revisionsbyråer. Detta 

är ett medvetet val eftersom det är småföretagarnas värde som står i fokus och alltså deras åsikter som 

uteslutande är av intresse. All information som är av vikt angående de tjänster som revisionsbyråerna 

tillhandahåller inhämtas via sekundära källor, varför de primära empiriska studierna exklusivt 

förbehålls småföretagarna.  

                                                        
1 Enligt svenska årsredovisningslagen (1995:1554) kapitel 1, § 3, punkt 4-5, skiljer sig mindre företag från större företag 
genom att minst två av följande kriterier är uppfyllda; (1) medelantalet anställda uppgår till mindre än 50 personer, (2) 
balansomslutningen uppgår till mindre än 40 miljoner kronor och (3) nettoomsättningen uppgår till mindre än 80 miljoner 
kronor. På EU-nivå är dock, enligt Europeiska kommissionen (2006), gränsvärdena för att klassas som ett småföretag; (1) 
maximalt 50 anställda, (2) högst 10 miljoner euro i balansomslutning och (3) högst 10 miljoner euro i nettoomsättning. Då 
gränsvärdena för balansomslutning och nettoomsättning skiljer sig åt enligt de båda definitionerna använder författarna i 
denna studie endast den gemensamma nämnaren mindre än 50 anställda som definition av småföretag. 
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1.6 MÅLGRUPP 
Förhoppningen är att resultatet av studien är av intresse för landets revisionsbyråer som kan ta tillvara 

på kunskapen om småföretagarnas upplevda värde av revisions- och redovisningstjänster för att på så 

vis kunna skapa ytterligare värde genom de befintliga tjänsterna. Kunskapen kan också bidra med 

reflektion över den nuvarande prissättningsstrategin som skulle kunna anpassas för att bli mer attraktiv 

och konkurrenskraftig. Med fokus på värdet i den värdebaserade prissättningen vad gäller revisions- 

och redovisningstjänster kan ökad kunskap och förståelse i debatten intressera de berörda parterna i 

samhället, från småföretagarnivå till riksdagsnivå. Studien kan även intressera studenter vid landets 

universitet och högskolor som läser kurser relaterade till redovisning och som vill tillgodogöra sig 

fördjupade kunskaper eller finna inspiration till vidare studier inom området. 

1.7 DISPOSITION 
1 INLEDNING  Här presenteras bakgrunden till studien vilken mynnar ut i en 

problemdiskussion som tillsammans med syftet och 

forskningsfrågorna sätter den fortsatta kursen för uppsatsen. 

2 METOD Här presenteras och legitimeras forskningsmetoden genom en 

argumentation för de val och avgränsningar som tillämpats 

med hjälp av relevant metodlitteratur.  

3 LITTERATURSTUDIE Här presenteras de sekundärdata, både i form av teori och 

tidigare forskning, som ger stöd och argument åt de fortsatta 

primära empiriska studierna och den kommande analysen.  

4 EMPIRI Här återges, i sammanfattande form, resultatet av den 

empiriska undersökningen via de kvalitativa intervjuerna och 

den kvantitativa surveyundersökningen. 

5 ANALYS Här sammanförs och analyseras empirin med stöd av teorin 

genom en kategorisering av data.  

6 SLUTSATS Här presenteras de slutsatser och resultat som kan dras utifrån 

analysen med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. 

7 DISKUSSION Här framförs författarnas egna åsikter kring resultatet av 

studien och kommer med förslag till vidare forskning. 
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2 METOD 
etodkapitlet förklarar hur det praktiska genomförandet ser ut från problemformulering 

till slutsats. Här presenteras och legitimeras undersökningsmetoden genom en 

argumentation för de val och avgränsningar som tillämpas med hjälp av relevant 

metodlitteratur. Forskningsstrategi, undersökningsdesign, undersökningsmetod och analysmetod samt 

metod- och källkritik presenteras i turordning.   

Halvorsen (1989) menar att det under arbetet med att lägga upp en forskning uppstår ett behov av att 

göra en avvägning mellan vad som är idealt önskvärt och vad som är praktiskt genomförbart. Vid val 

av metod menar Layder (1993) att det är viktigt att ta hänsyn till forskningsområdets karaktär, 

traditionellt använda forskningsmetoder vid ett visst forskningsområde, tillgänglighet och åtkomst till 

information och de resurser som författarna har till sitt förfogande i form av pengar, tid och utrustning. 

Med tanke på denna studies karaktär vore det idealt att genomföra en mer omfattande 

marknadsundersökning för att bättre kunna generalisera resultatet. Detta var dock inte praktiskt 

genomförbart med hänsyn till den tidsbegränsning författarna stod inför, varför studien undersöker ett 

mindre urval i Linköping. 

2.1 FORSKNINGSSTRATEGI 
Bryman och Bell (2005) menar att valet av forskningsstrategi handlar om att välja vilken inriktning 

som ska tillämpas vad gäller genomförandet av forskningen. Traditionellt sett står valet mellan 

antingen den kvantitativa eller kvalitativa forskningsstrategin, Wheeldon (2010) hävdar dock att en 

mer nyanserad, relevant och socialt användbar strategi bör få mer plats med tanke på den komplexitet 

som dagens forskningsfrågor uppvisar. Denna strategi kallas för metodkombination och innebär att 

olika metoder från olika traditioner och med olika underliggande antaganden kombineras över 

gränserna (Denscombe, 2009). Att undersöka småföretagarnas värde av revisions- och 

redovisningstjänster är en komplex forskningsfråga som kräver fler möjligheter, vilket olika slags 

metodkombinationer erbjuder. Komplexiteten ligger i svårigheten att uppskatta ett värde, som 

dessutom är högst subjektivt, varför det underlättar att kombinera både kvalitativa och kvantitativa 

metoder för att bättre fånga in den kunskap som önskas. Denscombe (2009) menar att 

metodkombinationer är särskilt vanligt vid marknadsundersökningar, vilket denna studie kan klassas 

som då vi undersöker marknadssegmentet småföretagare.  

I denna studie kombineras kvalitativa intervjuer, vilka används som en förstudie till den dominerande 

kvantitativa surveyundersökningen. Den inledande intervjufasen avser undersöka hur småföretagen 

allmänt resonerar kring bland annat värde och prissättning av revisions- och redovisningstjänster för 

M 
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att kartlägga vilka värdeskapande attribut dessa tjänster består av. Resultatet från intervjuerna ligger 

till grund för och formar framställningen av surveyundersökningen som följer. Surveyundersökningen 

avser att fastställa kundens preferenser vad gäller olika kombinationer av de attribut som värdet består 

av. Resultatet från surveyundersökningen kan därför i sin tur tydliggöra och bygga på resultatet från 

intervjuerna. Detta kallas, enligt Denscombe (2009), att använda metoderna sekventiellt med den 

kvalitativa undersökningen på mikronivå följt av surveyundersökningen på makronivå i nästa sekvens. 

Nedan illustreras hur metoderna förhåller sig till varandra (Denscombe, 2009, s. 158):  

Sekventiell design på flera nivåer: Kvalitativ metod → på mikronivå  

Kvantitativ metod → på makronivå 

För att inte låsa forskningen helt och hållet till antingen den deduktiva eller induktiva ansatsen menar 

Wheeldon (2010) att metodkombinationsstrategin tillåter en mer flexibel abduktiv forskningsansats. 

Morgan (2007) jämför i nedanstående tabell skillnaderna mellan de båda ytterligheterna kvantitativ 

och kvalitativ metod, där även konsekvenserna av en sammanvägning av metoderna synliggörs i den 

mer flexibla metodkombinationen. 

 Kvantitativ Kvalitativ Metodkombination 
Samband mellan  
teori och data  

Deduktion Induktion Abduktion 

Förhållande till 
undersökningsprocessen 

Objektiv Subjektiv Intersubjektiv 

Slutsats från data Generell Kontextuell Transfererbar 

Tabell 2.1 – Jämförelse mellan olika forskningsstrategier  

Källa: Morgan, 2007, s. 71 

Wheeldon (2010) menar att de som tillämpar en metodkombination försöker finna den gyllene 

medelvägen genom att komma över allt-eller-inget barriären som uppstår mellan den kvantitativa och 

kvalitativa strategin. Enligt Morgan (2007) tillåter den abduktiva ansatsen att vi under arbetets gång 

kan finna preliminära förklaringar som vi sedan kan testa både teoretiskt och empiriskt. Då vi 

använder oss av en metodkombination kan studien inte vara fullt ut objektiv eller subjektiv, ett slags 

mellanting blir det intersubjektiva vilket innebär att ett en tillräckligt hög nivå av ömsesidig förståelse 

uppnås mellan individerna som deltar och som tar del av undersökningen. Att slutsatserna från data är 

transfererbara innebär också en kompromiss mellan de två ytterligheterna och metodkombination 

handlar om att på bästa sätt kunna använda resultaten i en speciell kontext även i andra sammanhang 

(Morgan, 2007).  

Trots fördelarna med metodkombinationer vid komplexa frågeställningar menar Denscombe (2009) att 

det är viktigt att använda en metodkombination med största försiktighet då sammanvägningen inte 

utesluter den kvalitativa och kvantitativa metodens svagheter. Att dra slutsatser kring samband och 
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mönster vid denna typ av strategi kommer därför utföras med största aktsamhet för att undvika halo-

effekter och liknande (Denscombe, 2009).  

2.2 UNDERSÖKNINGSDESIGN 
Halvorsen (1989) menar att undersökningsdesignen anger hur förflyttningen från det teoretiska planet 

upp till den empiriska nivån går till. Inom den företagsekonomiska forskningsmetodologin finns fem 

olika alternativ; experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, komparativ design och 

fallstudier. Vilken design valet faller på menar Bryman och Bell (2005) speglar den prioritet som har 

fästs vid ett antal aspekter av forskningsprocessen. Denna studie syftar till och prioriterar främst 

möjligheten att generalisera och kunna förstå beteenden i specifika kontexter, då tvärsnittsdesignen är 

mest lämplig, enligt Halvorsen (1989). 

Tvärsnittsdesignen innebär, enligt Bryman och Bell (2005), att data samlas in från två eller flera fall 

vid en viss tidpunkt för att kunna dra paralleller mellan fallen och bilda en uppfattning om vilka 

mönster och samband som går att urskilja.  

Surveydesign används ofta synonymt med tvärsnittsdesign men en distinktion är ändå erforderlig. 

Surveydesign är en typ av kvantitativ undersökning som tillämpar enkäter och strukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod, medan tvärsnittsdesignen utöver detta även möjliggör kvalitativa metoder 

som semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Tvärsnittsdesignen 

lämpar sig väl till den valda forskningsstrategin då den tillåter en metodkombination. Fallen vi 

studerar är de småföretag som deltar i intervjuerna och surveyundersökningen. Utifrån de 

observationer som de empiriska studierna ger upphov till, kan vi sedan urskilja samband och mönster 

som knyter an till värdet med revisions- och redovisningstjänster. 

Sammantaget hör den valda forskningsstrategin och undersökningsdesignen ihop på följande vis:  

Undersökningsdesign Forskningsstrategi 

 Metodkombination 

            

Tvärsnitt 

 

Kvalitativa intervjuer vid ett 

bestämt tillfälle. Kvalitativa 

innehållsanalyser av en 

uppsättning källor/dokument 

som rör en enda tidsperiod. 

Kvantitativa surveystudier av 

ett urval respondenter vid en 

bestämd tidpunkt. 

Innehållsanalys av ett urval 

källor eller dokument. 

Tabell 2.2 – Kopplingen mellan forskningsstrategi och undersökningsdesign 

Källa: Bryman, 2002, modifierad av författarna 
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2.3 UNDERSÖKNINGSMETOD 
Bryman och Bell (2005) menar att undersökningsmetoden utgör tekniken för datainsamlingen och 

påverkar undersökningens praktiska tillvägagångssätt. Insamlingen av primär- och sekundärdata till 

denna studie sker genom de tre följande stegen.  

2.3.1 STEG 1: ARTIKEL- OCH LITTERATURSTUDIE 
Den teoretiska utgångspunkten i studien, där vi söker teorier och begrepp relaterade till värde, är 

framtagen genom en omfattande artikel- och litteraturstudie. Efter att ha läst in oss noggrant på 

forskningsområdet utgick vi från litteratur som på något sätt relaterar till följande nyckelord; 

”kundvärde”, ”tjänster”, ”attribut”, ”nytta”, ”prissättning”, ”revision” etcetera. Vi har sökt på både 

svenska och engelska nyckelord i Linköpings bibliotekskatalog samt i sökmotorerna Scopus, Libris, 

Business Source Premier och FAR Komplett. Vi utgår konsekvent från syftet och forskningsfrågorna 

när vi har valt vilka källor, teorier och modeller som är relevanta att ha med i texten. 

2.3.2 STEG 2: SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER I FÖRSTUDIEN 
Andra steget består av intervjuer där vi avser fastställa vad småföretagarna värdesätter med revisions- 

och redovisningstjänster för att därmed urskilja olika värdeskapande attribut. Förstudien genomfördes 

med hjälp av semi-strukturerade intervjuer för att få en ögonblicksbild av läget kring 

begreppsuppfattningar, attityder och förståelse kring forskningsämnet. Den semi-strukturerade 

intervjuformen menar Bryman och Bell (2005) är mest tillämplig, då vi önskar ha en öppen dialog 

med intervjupersonerna men samtidigt ha möjligheten att leda tillbaka dem till ämnet då 

subjektiviteten i forskningsproblemet gör frågorna relativt komplexa. Intervjupersonen får ett stort 

utrymme att utveckla sitt svar, vilket är lämpligt då förstudien ämnar producera djupgående och 

samtidigt detaljerad information. Nackdelarna består av att metoden är tidskrävande och producerar 

stora mängder icke-standardiserad data, vilket Bryman och Bell (2005) menar är svårt att koda i 

analysen. Andra nackdelar kan vara att intervjupersonerna känner sig hämmade i och med den 

ljudupptagning som sker eller att intervjuareffekten påverkar i alltför hög grad. Bryman och Bell 

(2005) menar att denna effekt består av att olika individer reagerar och svarar på olika sätt beroende på 

vem det är som intervjuar. Intervjuarens bakgrund, kön och ålder är aspekter som kan inverka på 

intervjupersonens vilja att lämna ut information eller tala sanning. Det går inte att helt utesluta 

intervjuareffekten, men för att minimera efterföljderna förhåller vi oss på ett så neutralt och passivt 

sätt som möjligt för att inte påverka intervjupersonerna.   

Utformning och tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Intervjuguiden, som återfinns i bilaga 1, används som utgångspunkt för intervjuerna. Frågorna 

fungerar som riktlinjer utan att för den skull begränsa innehållet i intervjun, i enighet med strukturen 

för en semi-strukturerad intervju. Frågorna är utformade för att vara tydliga, enkla att förstå, öppna 
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och opartiska, kriterier som enligt Bryman (2002) säkerställer en högre kvalitet på de insamlade 

svaren. Intervjufrågorna ämnar ge svar på forskningsfrågorna och det övergripande syftet med studien. 

För att säkerställa intervjufrågornas relevans och användbarhet genomfördes en pilotundersökning 

innan själva intervjutillfället, vilket Bryman och Bell (2005) förespråkar i den grad det är möjligt. 

Pilotundersökningen ledde de facto till att intervjuguiden korrigerades och bättre anpassades, både 

språkmässigt och innehållsmässigt. Pilotundersökningen genomfördes med två småföretagare som 

ingår i författarnas bekantskapskrets.  

För att skapa en första kontakt och ett intresse för studien erhöll de tilltänkta intervjupersonerna ett 

informationsmail om undersökningens syfte och genomförande innan intervjutillfällena. Därefter 

återkopplade vi till företagen genom telefonsamtal, för att säkerställa att de tagit del av informationen 

och för att erhålla deras samtycke till att ställa upp på en intervju. Bryman (2002) menar att detta 

tillvägagångssätt medför att en relation skapas i förväg, vilket kan ses som en förutsättning för att båda 

parter ska uppleva intervjun som meningsfull. 

Intervjuerna har genomförts personligen på plats hos det utvalda företaget, där båda författarna har 

varit närvarande. Intervjuerna har varierat tidsmässigt mellan 30-60 minuter. Samtliga intervjuer har 

spelats in med hjälp av ljudupptagningsfunktionen i smartphone och i datorprogrammet Audacity. Två 

ljudupptagningskällor har använts för säkerhetsskull, utifall någon enhet inte skulle fungera korrekt. 

Bryman (2002) menar att ljudupptagning är viktigt vid kvalitativ forskning för att kunna återge 

respondenternas svar i deras egna ordalag, eftersom speciella fraser och uttryck lätt går förlorade om 

endast anteckningar förs. Dessutom innebär ljudupptagningen att utomstående har möjlighet att 

granska den rådata som produceras, för att själva avgöra om de slutsatser som dras är korrekta. 

Nackdelar med ljudupptagningen är att den efterföljande transkriberingen är tidskrävande och att 

intervjupersonerna, som tidigare nämnts, kan hämmas av ljudupptagningen. 

2.3.3 STEG 3: CONJOINT ANALYSIS I DEN DOMINERANDE SURVEYUNDERSÖKNINGEN 
Efter den kvalitativa förstudien har förståelsen för begrepp och uppfattningar kring forskningsämnet 

förbättrats, vilket lägger en bra grund för fortsatta studier inom området. Vi väljer därefter att gå 

vidare med den kvantitativa forskningen i form av en surveyundersökning, där vi undersöker 

småföretagarnas preferenser angående olika kombinationer av attribut för att avgöra hur den optimala 

kombinationen ser ut. Undersökningen har konstruerats i Excel via programmet Marketing 

Engineering och närmare bestämt funktionen Conjoint Analysis2.  

                                                        
2 Excel-programmet Marketing Engineering är ett avancerat analys- och planeringsverktyg för marknadsundersökningar, vars 
fullständiga redogörelse inte ryms i denna uppsats. Därför hänvisar vi intresserade läsare till exempelvis: Lilien, G. L. & 
Rangaswamy, A. (2004) Marketing Engineering: Computer-assisted marketing analysis and planning, Upplaga 2, Trafford 
Publishing, Victoria, Canada. 
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Conjoint Analysis är en typ av marknadsundersökning som kommer väl till pass i denna studie då vi 

genomför en undersökning av marknadssegmentet småföretagare. Huber, Herrman och Morgan (2001) 

menar att Conjoint Analysis är en lämplig metod för att erhålla en förståelse för en tjänsts konkreta 

attribut, vilka kan ha en avgörande roll i kundens köpbeteende. Tekniken går in på djupet vad gäller 

hur kunden fattar beslut och vad de verkligen värderar i en tjänst, vilket också är det vi har för avsikt 

att undersöka. Sattler och Hensel-Börner (2007) menar att det är möjligt att komma åt dolda 

preferenser och regler som kunden medvetet eller undermedvetet använder sig av vid köpslagning 

mellan olika kombinationer och vilket värde de fäster vid de olika attributen. Principen går ut på att 

bryta ner tjänsten i dess olika beståndsdelar, det vill säga attributen och dess nivåer, och sedan testa 

olika kombinationer av dessa attribut och nivåer för att kunna avgöra vilken kombination som kunden 

föredrar (Sattler & Hensel-Börner, 2007).  

Utformning och tillvägagångssätt vid surveyundersökningen 
Surveyundersökningen återfinns i sin helhet i bilaga 2, notera dock att den har anpassats till Word-

formatet då den ursprungligen har distribuerats som Excelfiler. För att minska bortfallet är 

surveyundersökningen konstruerad med få, tydliga och konkreta uppgifter. Likaså är undersökningen 

utformad med en attraktiv och lättöverskådlig layout vad gäller typsnitt, marginaler och radavstånd. 

Dessutom har tydliga instruktioner bifogats om hur respondenten ska gå tillväga för att besvara 

undersökningen, vilket enligt Bryman (2002) kan öka svarsprocenten. 

Innan undersökningen distribuerades genomfördes en pilotundersökning med de småföretagare som 

tidigare ställt upp som pilotföretag inför den kvalitativa intervjuguiden. På så sätt kunde vi säkerställa 

att undersökningen var begriplig, att den tolkades på rätt sätt och att det fanns tillräckligt med 

information och instruktioner. Detta gjorde att vi behövde göra en del justeringar, för att få en 

välbalanserad och fungerande undersökning. Att göra en pilotundersökning vid surveyundersökningar 

menar Bryman och Bell (2005) är speciellt viktigt då det inte finns någon intervjuare på plats för att 

besvara eventuella frågor.  

Undersökningen, i form av Excelfiler, har distribuerats via mail för att nå så många respondenter som 

möjligt utan att för den delen bruka alltför stora resurser i form av tid och pengar (Bryman, 2002). 

Nackdelen med surveyundersökningar är att vi inte har möjlighet att hjälpa respondenterna att besvara 

eventuella frågor som kan uppkomma, vilket kan leda till bortfall. 

Uppgifterna i surveyundersökningen är förbestämda och förkodade utifrån de attribut och 

attributnivåer som vi har matat in i Conjoint Analysis. Utformningen av en Conjoint Analysis innebär 

kortfattat att respondenterna får, i ett första steg, fördela 100 poäng på samtliga presenterade attribut 

för att kartlägga vilken eller vilka av dessa attribut som anses vara mer eller mindre betydelsefulla för 

respondenten. I nästa steg ber vi respondenten betygsätta 16 olika kombinationer av de 

prestationsnivåer som attributen består av. Betygsättningen består av en skala från noll till tio, där tio 
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representerar den mest önskvärda kombinationen och noll den minst önskvärda kombinationen (Sattler 

& Hensel-Börner, 2007).  

Tack vare sammanvägningen i Conjoint Analysis är de val respondenternas ställs inför mer realistiska, 

då kombinationerna med olika prestationsnivåer liknar de val respondentens faktiskt ställs inför i 

verkligheten. Att enbart ställa frågan ”Hur viktigt är attribut X?” kan medföra att respondenten har 

svårt att tolka frågan eller förstå innebörden av begreppet på samma sätt som vi tänkt oss, eftersom det 

inte har satts i relation till andra alternativ. Nackdelarna med Conjoint Analysis, i jämförelse med en 

traditionell enkätundersökning, är att den kan upplevas som svår för respondenten att ta till sig, om 

den utformas på ett svåröverskådligt sätt. Detta har vi försökt att motverka genom att utforma 

undersökningen så tydligt som möjligt och dessutom har vi genomfört en pilotundersökning för att 

säkerställa förståelsen. Andra nackdelar är att datainsamling och analys av data blir mer tidskrävande, 

då det avancerade programmet kräver en viss förkunskap och förståelse (Sattler & Hensel-Börner, 

2007). Eftersom vi har gått en kurs i Marketing Engineering under en utbytestermin i Bordeaux på 

affärshögskolan INSEEC anser vi att vi har den förkunskap som krävs för att kunna hantera 

programmet.  

2.3.4 URVAL 
För att kunna undersöka småföretagarnas upplevda värde behöver vi komma i kontakt med 

småföretagare som både kan ställa upp på en intervju och medverka i en surveyundersökning. 

Småföretagen ska, förutom att uppfylla kriteriet för att definieras som ett småföretag, dessutom ha 

tillräcklig kunskap och erfarenhet av dessa tjänster för att vi ska få ut så mycket som möjligt i 

undersökningen. För att kunna göra ett lämpligt urval behöver vi ha tillgång till en urvalsram, vilket 

Bryman och Bell (2005) menar är en komplett, aktuell och objektiv förteckning över den totala 

populationen som undersökningen avser. Vid surveyundersökningar av människor, menar Denscombe 

(2009) att det är lämpligt att välja något slags register som urvalsram. Fullständiga företagsregister 

visade sig vara svåra att få tag på, då detta är betaltjänster som exempelvis Handelskammaren och 

Svenskt näringsliv besitter. Efter att ha kontaktat dessa organisationer och fått avslag på vår förfrågan 

om ett register över småföretagare, vände vi oss istället till Linköpings kommun där vi blev hänvisade 

till NuLink, Näringslivsutveckling i Linköping AB. De kunde erbjuda ett begränsat företagsregister 

över maximalt 50 företag. Vi specificerade följande önskemål; (1) aktiebolag (2) i Linköping (3) som 

har mindre än 50 anställda och fick då en förteckning över 50 slumpvis valda företag med adresser och 

kontaktuppgifter. Det innebär att urvalet kan klassas som ett slags bekvämlighetsurval, då vi har tagit 

hjälp av en utomstående part som har försett oss med dennes kontakter. Trots ett betydligt mer 

begränsat urval än vad som var önskvärt, var det viktigt för oss att använda oss av ett seriöst urval av 

småföretag. Att själva söka upp och välja ut småföretag från gratistjänster såsom Eniro anser vi vara 

mer godtyckligt och skulle sänka kvaliteten på studien. Därför använder vi oss av den begränsade 
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urvalsramen där samtliga småföretag ämnas omfattas av surveyundersökningen och några få utvalda 

till intervjuerna. 

Från urvalsramen sållades tio företag ut på grundval av vilken bransch och företagsstorlek de 

representerar. Vi ville komma åt olikartade branscher och främst de mindre företagen som befinner sig 

i gränslandet mellan frivillig och lagstadgad revision, varför de tio utvalda företagen hade från tio 

anställda ner till 1 anställd. Efter att ha kontaktat dessa företag först via mail och sedan via telefon 

valde tre utav dem att ställa upp på en intervju.  

FÖRETAG INTERVJUPERSON(ER) BRANSCH ANSTÄLLDA STATUS 

Adall Grafiska AB Gunnar Jernér, ägare och VD Tryckeribranschen 4 Revisionspliktig 

Essio AB 

Rolf Gustafsson, ägare och 

konsult samt vice ordförande i 

Företagarna i Linköping 

Konsultbranschen 1 

Omfattas av 

frivillig revision - 

har ej revisor 

Sten och Marmor AB 

Louise Hjelte, 

ekonomiansvarig och Kjell 

Petersson Hjelte, ägare och 

VD 

Byggbranschen 6 Revisionspliktig 

Tabell 2.3 – Urval av företag till intervju 

Vad gäller antalet intervjuer anser vi att vi efter tre intervjuer i stort sett har uppnått empirisk mättnad, 

vilket enligt Strauss och Corbin (1998) innebär att urvalet är av den storlek då ingen ny eller relevant 

data framkommer inom varje kategori. Vi upplever att urvalet av respondenter till intervjuerna 

uppfyller dessa kriterier med hänsyn till den tidsbegränsning vi stod inför. På detaljnivå hade troligtvis 

nya observationer framkommit om vi genomfört fler intervjuer, men med tanke på att Rolf Gustafsson 

(Essio AB) är vice ordförande i företagsorganisationen Företagarna och kunde tala för småföretagare i 

allmänhet anser vi att vi på en övergripande nivå har fångat tillräckligt med relevant information.    

Bortfall 
Vid en surveyundersökning kan bortfallet bli större än vid exempelvis intervjuer eftersom enkäterna 

kan vara både helt eller delvis obesvarade. Om bortfallet är stort menar Bryman (2002) att risken för 

skevheter i resultatet ökar, då det kan finnas stora skillnader mellan dem som svarar och de som väljer 

att inte svara. Enligt Mangione (1995) är en svarsprocent på 60-70 procent acceptabel, 70-85 procent 

bra och över 85 procent utmärkt, vad gäller andelen besvarade enkäter. I urvalet om totalt 50 

småföretag, fann vi email-adresser till 32 av dem vilket också blev det totala urvalet för 

surveyundersökningen. Efter två omgångar av påminnelsemail genererades 20 fullständiga svar vilket 

gav en svarsfrekvens på 62,5 procent, vilket enligt Mangione (1995) är en acceptabel siffra. Eftersom 

en majoritet av de undersökta småföretagen svarade på surveyundersökningen uppnås en högre 
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tillförlitlighet i resultatet då det kan anses vara representativt för urvalet, jämfört med en svarsfrekvens 

under 50 procent. 

2.3.5 ETIK 
Vid vetenskapliga studier menar Bryman (2002) att det är viktigt att ta hänsyn till vissa etiska frågor 

som kan aktualiseras vid olika tillfällen under arbetets gång. Det berör exempelvis frågor om hur 

individerna som studeras ska behandlas och om det finns aktiviteter som bör eller inte bör genomföras 

vid studien. De mest grundläggande etiska frågorna gäller frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de direkt inblandade personerna. För att tillgodose de etiska kraven menar Bryman 

(2002) att det finns vissa etiska principer att följa; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa har vi tagit i beaktande genom att vi har informerat 

de berörda personerna om undersökningens syfte och genomförande via mail och telefonkontakt innan 

intervjuer bokas och enkäter skickas ut. Vi har informerat om att det är frivilligt för de berörda 

personerna att delta och samtidigt efterfrågat respondenternas samtycke till deltagande. Vi har vidare 

informerat om att alla uppgifter de lämnar till oss hanteras med största möjliga konfidentialitet, att 

uppgifterna endast används för forskningsändamålet och att de har rätt att vara anonyma om så önskas. 

2.4 ANALYSMETOD 
Efter att ha samlat in sekundärdata i form av relevanta forskningsartiklar och litteratur samt primärdata 

via intervjuer och surveyundersökningen, väntar uppgiften att analysera dessa data. Enligt Bryman 

(2002) skiljer det sig alltså från undersökningsmetoden där uppgiften är att generera data, medan vi i 

analysen behöver finna en metod för att möjliggöra analys av den genererade informationen.  

Analys av kvalitativa data 
Bryman (2002) uppger att grounded theory är den vanligaste metoden för analys av kvalitativa data, 

vilket kortfattat innebär att insamling och analys av data sker parallellt och i interaktion med varandra. 

Som tidigare nämnts i undersökningsmetoden är det svårt att analysera kvalitativa data då metoden 

genererar en stor mängd icke-standardiserad data som är besvärlig att koda. Enligt Myers (2009) ger 

en timmes intervju upphov till cirka 15 sidor text vilket Bryman (2002) anser bidra till en praktisk 

svårighet med grounded theory. Tiden det tar att skriva ut inspelade intervjuer komplicerar 

genomförandet av en komplett analys med kontinuerlig växelverkan mellan datainsamling och 

teorigenerering. Svaren vi har fått in genom den ljudupptagning som skett vid intervjutillfällena har 

därefter transkriberats och analys av data sker kontinuerligt för att minska upplevelsen av att drunkna i 

data, när datainsamlingen väl är avklarad (Bryman, 2002). För att försäkra oss om att inga betydande 

fel har begåtts vid transkriberingen, har materialet skickats till respektive respondent för godkännande 

och samtyckte till publicering i uppsatsen, vilket också går i linje med de etiska principerna. 
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För att kunna analysera kvalitativa data krävs någon form av kodning, trots att den är svår och skiljer 

sig markant från den kvantitativa analysen. Bryman och Bell (2005) menar att det inte finns någon 

”rätt” metod vad gäller kodning av insamlad kvalitativ data, eftersom grounded theory tillåter olika 

typer av koder. Kodning av data sker genom att kategorisera och tematisera respondenternas svar med 

hjälp av stödord i marginalen för de utskrifter transkriberingen resulterat i. Stödorden är namn och 

etiketter som vi sätter på de partier i intervjuerna som vi anser ha teoretisk vikt och praktisk betydelse 

för vår vidare forskning.  

Analys av kvantitativa data 
Analysen av surveyundersökningen genomförs i Excel, via funktionen Conjoint Analysis. Svaren vi 

fått in är redan kodade i enlighet med utformningen av undersökningen, varför svaren endast behöver 

matas in i programmet, där programmet sedan producerar analyserbar data åt oss. Analysen väger ihop 

respondenternas svar med hjälp av den så kallade logit choice rule. Formeln för denna regel återfinns 

nedan och går ut på att andelen för varje kombination, för varje respondent, är en funktion av den 

sammanvägda nyttan för den kombinationen, jämfört med den totala sammanvägda nyttan av alla 

kombinationer i undersökningen. Sammanvägningen går till som följande, betygsättningen avslöjar 

vilka kombinationer som har prestationsnivåer som konsekvent genererar ett högre betyg jämfört med 

kombinationer som har mindre prioriterade prestationsnivåer och därmed konsekvent betygssätts 

lägre. Exempelvis anses prestationsnivån hög kvalitet vara optimal om de kombinationer som har 

denna nivå konsekvent betygssätts högre än de kombinationer som har dess motsvarighet låg kvalitet. 

Dessutom har logit chocie rule en inneboende variabel som lägger större vikt vid föredragna 

kombinationer och en mindre vikt vid mindre föredragna kombinationer.  

 
Figur 2.4 - Formel för logit choice rule 

Källa: Lilien, Rangaswamy & De Bruyn (2007) 

I analysverktyget finns fler valbara formler som är anpassade efter vilken slags produkt som undersöks 

och analyseras. Logit choice rule är att föredra vid produkter som handlas mer frekvent och/eller som 

fordrar en mindre involvering av kunden. Av de alternativa formlerna anser författarna att logit chocie 

rule stämmer bäst överens med en revisions- och redovisningstjänst. Med hjälp av formeln presenterar 

analysverktyget maximalt fem optimala kombinationer som representerar de prefererade 

prestationsnivåerna enligt respondenternas sammanvägda betygsättning. Den köpslagning som 

respondenterna ställs inför vid betygsättningen av de olika kombinationerna i undersökningen visar 

vilka prestationsnivåer som framstår som allra viktigast och därmed avgörande, oavsett hur de är 

kombinerade.  
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2.5 METODKRITIK  
Förutom den tidigare nämnda kritiken, som skildrades i direkt samband med beskriven metod, menar 

Bryman och Bell (2005) att det finns vissa bedömningskriterier för att bedöma kvaliteten av en studie 

inom det företagsekonomiska forskningsområdet. De tre viktigaste kriterierna är; reliabilitet, 

replikation och validitet, vilka vi utgår ifrån för att kritiskt utvärdera valda metoder i uppsatsen.  

2.5.1 RELIABILITET 
Reliabiliteten, det vill säga om studien anses vara tillförlitlig, hör ihop med huruvida det går att uppnå 

samma resultat vid en upprepning av undersökningen. Om resultatet inte går att upprepa beror det 

troligtvis på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser, vilket leder till att tillförlitligheten av studien 

kan ifrågasättas. Tillförlitligheten bedöms ofta på grundval av de mått som använts i studien, vilka bör 

tillämpas konsekvent och anses vara pålitliga. Vid samtliga intervjuer tillämpades samma 

intervjuguide vilket innebär att diskussionerna och den inhämtade informationen kretsade kring 

samma ämnesområden. Den semi-strukturerade intervjuformen tillåter dock följdfrågor utöver 

intervjuguiden varför informationens omfattning och riktning skiftat något mellan intervjuerna. 

Surveyundersökningen utformades via Excel-programmet Marketing Engineering och närmare 

bestämt funktionen Conjoint Analysis, vilket säkerställer att samtliga enkäter är exakt likadana. 

Tillämpningen av detta program säkerställer också att studien utformades med relevanta och 

tillförlitliga mått, för att uppfylla syftet med studien. De attribut som undersöks i 

surveyundersökningen är valda av författarna utifrån informationen som tillgodogjorts via 

litteraturstudien och intervjuerna, vilket medför en hög grad av anpassning till aktuellt 

forskningsområde. Vad som också kan öka tillförlitligheten är huruvida forskaren har agerat objektivt i 

forskningsprocessen. Att vara objektiv innebär att forskaren haft kontroll över sina värderingar och 

inte på något avgörande eller skevt sätt påverkat undersökningen. Vad som är viktigt att ha i åtanke är 

dock att verkligheten aldrig kan återges objektivt, vilket innebär att insamlat material automatiskt 

tolkas genom författarnas erfarenheter, varför en grad av subjektivitet inte går att undvika. Som 

tidigare nämnts har vi i största möjlig mån förhållit oss på ett neutralt och passivt sätt i interaktionen 

med respondenterna (Bryman och Bell, 2005).   

2.5.2 REPLIKATION 
För att kunna bedöma reliabiliteten är det viktigt att studien går att replikera (upprepa). Vad som är 

viktigt för att uppnå tillförlitlighet vid kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, är att 

tillvägagångssättet noga har dokumenterats så att en upprepning av samma tillvägagångssätt är möjlig. 

I metodkapitlet har vi i största möjliga mån försökt skildra hur intervjuerna och surveyundersökningen 

har utformats och hur vi har gått tillväga. Allt material som studien bygger på finns dessutom 

väldokumenterat i form av intervjuguide, ljudupptagningsfiler och transkriberingsdokument samt 

urvalsram, surveyundersökning och svarssammanställning. Det innebär att en utomstående part kan 
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granska både tillvägagångssätt och insamlat material för att på så vis kunna upprepa studien, vilket 

säkerställer en högre grad av tillförlitlighet (Bryman och Bell, 2005).  

2.5.3 VALIDITET 
Validitet anses ofta vara det viktigaste forskningskriteriet då det är en bedömning av huruvida 

slutsatserna som genererats i en studie hänger ihop eller inte. Begreppsvaliditeten hör ihop med om ett 

mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. Denna studie avser att 

studera småföretagarnas värde av revisions- och redovisningstjänster. Vi har genomfört såväl en 

litteraturstudie som flera intervjuer i syfte att bättre förstå innebörden av begreppet; värde av 

revisions- och redovisningstjänster. Conjoint Analysis är därutöver ett tillämpligt mått för att mäta 

detta värde vilket stärker begreppsvaliditeten. Den interna validiteten mäter kausaliteten, det vill säga 

orsakssambandet i slutsatsen. Eftersom den tillämpade tvärsnittsdesignen i denna studie innebär att 

informationen samlas in samtidigt, kan inte orsaker till eventuella avvikelser eller samband förklaras. 

Dock bekräftar denna studie till stor del resultaten av tidigare studier inom området, varför den interna 

validiteten trots allt kan anses vara god. Den externa validiteten bedömer huruvida resultatet av 

studien kan tillämpas även i andra kontexter än i det gjorda urvalet i undersökningen. Då denna studie 

använde sig av ett slags bekvämlighetsurval kan detta begränsa generaliserbarheten, till skillnad mot 

ett mer generaliserbart sannolikhetsurval. Studien undersöker ett litet urval ur marknadssegmentet 

småföretagare i Linköping. För att resultatet av studien skulle vara representativt för samtliga 

småföretag i Linköping men även i övriga Sverige hade det varit idealt att undersöka ett mer 

omfattande urval av småföretagare. Med tanke på författarnas begränsade tidsram, var det endast 

praktiskt genomförbart att undersöka en betydligt mer begränsad skara. Detta har troligtvis påverkat 

generaliserbarheten då det finns större risk för skevheter och tillfälligheter i resultatet. Ekologisk 

validitet berör huruvida resultatet faktiskt är tillämpligt i människors naturliga miljö. Då vi först 

intervjuade småföretag och använde information därifrån i surveyundersökningen, innebär detta att 

resultatet till största del kan anses vara tillämpbart i småföretagarnas verkliga situation (Bryman och 

Bell, 2005). 

2.6 KÄLLKRITIK 
Den litteratur vi har valt att använda oss av är en mix av forskningsartiklar från diverse nationella och 

internationella tidsskrifter, samlingsvolymer av artiklar, avhandlingar samt direktiv och 

rekommendationer från EU och andra högre organ. Då forskningsområdet är relativt nytt och 

outforskat finns det förhållandevis få sekundärkällor som stämmer väl överens med den information vi 

önskat få fram. Urvalet har dock skett med ett kritiskt förhållningssätt och vi har valt att använda oss 

av sekundärdata med olika perspektiv och infallsvinklar för att få ett så balanserat resultat som möjligt. 

Litteraturstudien sätter ramarna för resterande kapitel i denna uppsats då empirin till största del bygger 
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på teorin. Val av teorier kan påverkas av författarnas förförståelse för ämnet, varför det föreligger risk 

för vinklad information vilket i så fall kan genomsyra studien och resultatet av vår forskning. Vi har i 

största möjliga mån alltid gått till grundkällan för att kontrollera att redan återgiven information är 

korrekt refererad.  

2.7 SAMMANFATTNING 
Forskningsstrategi Metodkombination med en abduktiv ansats där metoderna 

genomförs sekventiellt. 

Undersökningsdesign  Tvärsnittstudie. 

Undersökningsmetod Litteraturstudie, kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

och en kvantitativ surveyundersökning, vilka syftar till att 

samla in sekundär och primär data till stöd för studiens 

syfte och frågeställningar. 

Urval Intervjuer med tre småföretag i Linköping: Adall Grafiska 

AB, Essio AB och Sten och Marmor AB och 

surveyundersökning med 20 stycken småföretagare i 

Linköping. 

Analysmetod Intervjuerna analyseras enligt metoden grounded theory 

och surveyundersökningen analyseras via Excel-

programmet Marketing Engineering och närmare bestämt 

funktionen Conjoint Analysis.  
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3 LITTERATURSTUDIE  
itteraturstudien innefattar alla slags sekundära källor, främst tidigare forskning, som 

utformar den referensram som ligger till grund för de fortsatta primära empiriska studierna 

och den slutliga analysen. 

Utgångspunkten för denna studie är småföretagarnas upplevda värde av revisions- och 

redovisningstjänster. Det övergripande syftet med studien är att studera vilka attribut dessa tjänster 

består av och vilken prioritet småföretagarna fäster vid de olika attributen. Den följande 

litteraturstudien ger teoretiskt stöd för vilka värdeskapande attribut tjänsterna kan tänkas bestå av 

genom att resonera kring kundvärde, vad tjänsterna innebär samt faktorer som kan inverka på 

småföretagarnas upplevda värde av tjänsterna, exempelvis revisorns roll, förväntningsgapet, revisorns 

professionella förhållningssätt och teorin om nyttomaximering.  

3.1 KUNDVÄRDE  
För att det ska finnas möjlighet att implementera en ’utifrån och in’ strategi likt den värdebaserade 

prissättningen, behöver kundvärdet undersökas och specificeras vad gäller tjänster i allmänhet och 

revisions- och redovisningstjänster i synnerhet.  

3.1.1 VAD ÄR KUNDVÄRDE? 
Då ett flertal företag de senaste decennierna har mött en ny och komplex konkurrensutsatt miljö där 

kunderna är betydligt bättre informerade, kräver det att företagen skapar värde. Sànschez-Fernández et 

al. (2009) menar därför att företagen kontinuerligt behöver söka nya vägar för att uppnå och behålla 

konkurrensfördelar, och i denna strävan spelar kundvärdet en avgörande roll. Medvetenheten har 

genererat ett ökat intresse hos företagen att skapa och tillhandahålla ett förhöjt kundvärde. Smith och 

Colgate (2007) menar att kundvärde således är en fundamental bas i all marknadsföringsaktivitet och 

en erkänd nyckelfaktor inom företagsledning och marknadsstrategi. 

I den rådande multidimensionella definitionen anses kundvärde vara ett komplext fenomen bestående 

av flera sammanlänkade attribut, vilka ofta speglar den emotionella aspekten vid köp- och 

beteendesituationer (Sànschez-Fernández et al., 2009).  

Woodruff (1997, s. 142, översatt av författarna) tillhandahåller följande definition av kundvärde:  

Kundvärde är en kunds upplevda preferens för, och utvärdering av, produktens 

attribut, attributens prestationsförmåga, och konsekvenser som uppstår på grund av 

L 
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användning som därmed förenklar (eller blockerar) uppfyllelsen av kundens mål och 

avsikt med användningen i olika situationer3 

Holbrook (2005, s. 46, översatt av författarna) ger ytterligare en definition: ”Vi kan definiera 

kundvärde som en interaktiv, relativistisk (komparativ, personlig och situationsberoende) preferens 

och upplevelse.”4  

Vad de båda definitionerna har gemensamt, enligt Smith och Colgate (2007), är att de ger uttryck för 

flera dimensioner av kundvärdet. Följande aspekter är vad som i huvudsak utmärker det 

multidimensionella kundvärdet: (1) det upplevs olika av olika individer, (2) det är betingat och 

kontextuellt vilket innebär att det beror på individen, situationen och konsekvenserna, (3) det är 

relativt i förhållande till kända eller påhittade alternativ och (4) det är dynamiskt och ändras inom 

individer med tiden. 

3.1.2 KUNDVÄRDETS OLIKA DIMENSIONER 
Trots vikten av kundvärde är det svårt att hitta en allmänt accepterad konceptualisering i litteraturen. 

Sànschez-Fernández et al. (2009) menar att bristen beror på den spridda och osammanhängande 

forskningen inom ämnet. Dessutom används koncepten ”upplevt värde” och ”kundvärde” i ett antal 

varierande kontexter vilket gör det svårt att skapa en enhällig konceptualisering. Resonemanget stärks 

av Huber et al. (2001) som menar att kundvärde är ett multifacetterat begrepp som kompliceras av 

talrika tolkningar, snedvridningar och tonvikter. Då den här studien angår tjänster, i bemärkelsen av 

revisions- och redovisningstjänster, fordras tillgång till en konceptualisering som lägger fokus på 

kundvärde i tjänstesammanhang.  

Enligt författarnas tycke tillhandahåller Sànschez-Fernández et al. (2009) den mest lämpliga modellen 

då de har tagit fram en modell för kundvärdets olika dimensioner i tjänstesammanhang: 

  

 

 

 

 

Figur 3.1 – Kundvärdets olika dimensioner i ett tjänstesammanhang 

Källa: Sànschez-Fernández et al., 2009, översatt av författarna 

                                                        
3  “A customer’s perceived preference for, and evaluation of, those product attributes, attribute performances, and 
consequences arising from use that facilitates (or blocks) achieving the customer’s goals and purposes in use situations” 
4 ”We can define consumer value as an interactive, relativistic (comparative, personal and situational) preference and 
experience”. 

Kundvärde 

Effektivitet 

Kvalitet 

Socialt värde 

Lust 

Estetik 

Altruistiskt värde 
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Effektiviteten mäts ofta genom att jämföra vad kunden får i utbyte mot vad kunden ger, vanligtvis 

handlar det om den tjänst kunden får i utbyte mot pengar men det kan också handla om en god relation 

som kunden får i utbyte mot tid och/eller ansträngning. Det monetära priset är vanligtvis den 

avgörande faktorn men effektivitet kan också handla om bekvämlighet som speglar den tids- och 

rumsmässiga tillgängligheten. Effektiviteten inkluderar därmed kundens monetära kostnad, tid och 

ansträngning i relation till tjänsteupplevelsen. Vad som anses vara kvalitet hör ihop med en 

reaktionsmässig uppskattning av potentialen hos en tjänst att uppnå vissa mål eller att leverera någon 

slags funktion. Socialt värde handlar om en yttre dimension som kombinerar upplevd status och 

upplevt självförtroende som förknippas med konsumtion av en viss tjänst. Status handlar om att 

konsumtionen förmedlar ett fördelaktigt intryck på andra medan självförtroende är en konsekvens av 

den uppskattning och prestige som associeras med ett innehav. Lust förknippas ofta med glädje och 

inkluderar den upplevda relationen mellan kunden och företaget, företagets anställda eller andra 

kunder, samt andra nöjesrelaterade aspekter av konsumtionen såsom inredning och underhållning. 

Estetik eller skönhet är ett otydligt koncept som är svårt att definiera och tillämpa på grund av 

subjektiviteten, men som trots det kan bidra med både välbehag och personligt berikande. Estetik är en 

viktig värdedimension vid upplevelsen av en tjänst eftersom kunden blir exponerad för olika estetiska 

inslag på daglig basis. Det altruistiska eller osjälviska värdet inkluderar etik och spiritualitet. Det 

handlar om att företaget bör dela kundens grundläggande värderingar i frågor som exempelvis berör 

miljöpåverkan och sociala konsekvenser, vilket annars kan ha en negativ inverkan på 

konsumtionsbeteendet.  

Sammanfattningsvis menar Sànschez-Fernández et al. (2009) att effektivitet, kvalitet och socialt värde 

motsvarar produktens yttre värdedimensioner medan lust, estetik och altruistiskt värde representerar 

produktens inre värdedimensioner.  

3.1.3 MATRIS FÖR KUNDVÄRDESKAPANDE STRATEGIER 
Det Sànschez-Fernández et al. (2009) däremot inte fångar i sin modell är hur företagen ska gå tillväga 

för att skapa dessa värden. Där bidrar Smith och Colgate (2007) istället med en matris för 

kundvärdeskapande strategier, vilken identifierar fem olika typer av källor till kundvärde. De fem 

huvudsakliga källorna är; information, produkten, interaktion, miljön och ägande, vilka representerar 

raderna i matrisen. Vi modifierar dock modellen något genom att fortsättningsvis använda Sànschez-

Fernández et al. (2009) identifierade värdedimensioner som övergripande värdekategorier i matrisens 

kolumner. Under de övergripande värdekategorierna, som kolumnerna representerar, kan olika slags 

underliggande värden också skapas. Effektivitet kan exempelvis delas upp i underkategorierna; pris, 

tillgänglighet och bekvämlighet etcetera, i enlighet med beskrivningarna i stycke 3.1.2. Nedan följer 

en illustration av matrisen. 
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      TYP AV VÄRDE 

KÄLLA 

Effektivitet Kvalitet Socialt 

värde 

Lust Estetik Altruistiskt 

värde 

Information       

Produkt       

Interaktion       

Miljö       

Ägande       

Tabell 3.2 – Matris för värdeskapande strategier 

Källa: Smith & Colgate, 2007 och Sànschez-Fernández et al., 2009, modifierad av författarna 

Källorna hör ihop med olika värdeskapande processer och aktiviteter inom och mellan företag. 

Information inkluderar värdeskapande aktiviteter associerade med bland annat reklam, PR och 

varumärkesmanagement. Produkter, i det här fallet tjänster, skapar värde genom bland annat 

produktutveckling, marknadsundersökningar, forskning och utveckling. Interaktion mellan kunderna 

och företagens anställda eller företagens system hör ihop med värdeskapande aktiviteter relaterade till 

rekrytering, utbildning, servicekvalitet och arbetssätt. Köp- eller konsumtionsmiljön skapar värde 

genom aktiviteter såsom anläggningsmanagement, interiör design och försäljningsmetodik. Slutligen 

menar Smith och Colgate (2007) att överföringen av ägande/innehav underlättas genom aktiviteter 

som angår redovisning, såsom betalning eller fakturering och överförande av ägande såsom kontrakt, 

copyright avtal och titlar. 

Användningsområden 
Smith och Colgate (2007) menar att matrisen främst används för att beskriva företagets värdeskapande 

strategi men kan även användas som ett verktyg för att exempelvis förstärka produktkonceptet och 

positioneringen och för att identifiera konkurrensfördelar. Företagets värdeskapande strategi kan 

illustreras genom att plotta ut de olika tjänsterna i matrisen. Illustrationen avslöjar eventuella luckor i 

den nuvarande värdeskapande strategin som därmed kan representera värdeskapande möjligheter, 

antingen för en ny tjänst eller för det befintliga tjänsteutbudet. För att förstärka tjänsten bör företaget 

ta reda på, för varje cell i matrisen, var det verkar rimligt att skapa ytterligare värde, både ur en 

finansiell och konkurrensmässig synvinkel. Här bör det dock tilläggas att det för vissa luckor i 

matrisen eventuellt varken finns behov av eller marknad för ytterligare värdeskapande. Smith och 

Colgate (2007) framhåller dock att det är svårt för ett företag att vara allra bäst på att skapa mer än en 

av de övergripande värdekategorierna eftersom de kräver olika slags resursinvesteringar, 

företagsstrukturer och kulturer. Sànschez-Fernández et al. (2009) menar att det handlar om att finna de 

värden som är mer eller mindre strategiskt viktiga i olika situationer, och därtill förstå värdebaserade 

skillnader mellan olika kundsegment och/eller mellan olika segmentinriktade produktkategorier 

(Smith & Colgate, 2007).   
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3.2 NYTTOMAXIMERING 
Då denna studie undersöker kundvärdet med syfte att presentera den optimala kombinationen, behöver 

vi förstå vad som är optimalt, vilket leder oss in på teorier om nyttomaximering. Den ekonomiska 

teorin om den rationella människan handlar, enligt Artsberg (2003), om att människor alltid försöker 

optimera sina beslut. Detta kallas med ett annat ord för nyttomaximering och innebär en antagen 

strävan hos kunden att inom ramen för de medel som han eller hon disponerar uppnå största möjliga 

nytta. Artsberg (2003) menar dock att det oftast inte är möjligt att fatta optimala beslut, därför försöker 

kunden istället fatta tillfredsställande beslut för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. En 

grundläggande etisk teori som till viss del förklarar kundens strävan efter nyttomaximering, är den 

utilitaristiska läran.  

3.2.1 UTILITARISMEN 
Collste (2010) menar att utilitarismen tillhör den konsekvensetiska teorin som innebär att en handling 

anses vara rätt eller orätt endast med hänsyn till konsekvenserna. Enligt Collste (2010) är det 

övergripande målet inom utilitarismen en värld med maximal lycka för alla parter. Med maximal lycka 

menar Collste (2010) en upplevelse av lust med innebörden positiva upplevelser och upplevelser av 

välbefinnande. Tännsjö (2000, s. 26) menar att den utilitaristiska läran innebär att ”vi ska handla så att 

konsekvenserna för alla som berörs sammantaget blir så lyckade som möjligt”. Tännsjö (2000) menar 

alltså att handlingarna ska leda till att världen blir så bra som möjligt, så att ”det goda maximeras”. 

Inom utilitarismen finns det dock olika uppfattningar, och således olika grenar, om vad det är som ska 

maximeras. Hedonismen vill maximera välbefinnandet i form av lycka och lust. Preferentialismen vill 

maximera önskeuppfyllelsen medan perfektionismen vill maximera någon slags perfektion såsom 

kunskap, självförverkligande och självständighet.  

3.2.2 UTILITARISMEN OCH KUNDENS ETISKA BESLUTSPROCESS 
Batra och Ahtola (1991) menar att kunder köper varor och tjänster av två grundläggande anledningar:  

§ Hedonism i bemärkelsen att kunden vill fullborda någon slags affektiv tillfredsställelse  

§ Utilitarism i bemärkelsen att kunden vill tillfredsställa funktionella behov  

Jiang och Wang (2006) undersöker relationen mellan affekt och upplevd tjänstekvalitet/tillfredställelse 

vad gäller hedonistiska och utilitaristiska tjänster. Hedonistisk konsumtion berör de multisensoriska, 

fantasifulla och känslomässiga aspekterna av kundens upplevelse av tjänsten och bidrar med 

hedonistiska värden såsom glädje och lust (exempelvis nöjesparker, semesterresor och nattklubbar). 

Utilitaristisk konsumtion fokuserar däremot på de funktionella konsekvenserna av tjänsten och bidrar 

med särskilda funktionella nyttoaspekter eller löser praktiska problem (exempelvis bilverkstad, bank 

och sjukvård). Därmed tillhör även revisions- och redovisningstjänster den utilitaristiska 

konsumtionen. I den utilitaristiska tjänstekontexten baseras kundens utvärdering av kvalitet och 
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tillfredsställelse främst på den rationella bedömningen av den funktionella nyttan som tjänsten bidrar 

med. 

Jiang och Wangs (2006) undersökning visar att affekt har en större inverkan på utvärderingen av 

kvalitet och tillfredsställelse vad gäller hedonistiska tjänster än utilitaristiska tjänster. I 

undersökningen framkom dock att även utilitaristiska tjänster kan påverkas av hedonistiska värden 

som glädje, genom kundens subjektiva bedömning av tjänstekvaliteten och tillfredställelsen. Jiang och 

Wang (2006) menar därför att företag som tillhandahåller utilitaristiska tjänster i första hand ska 

koncentrera sig på att tillfredsställa kundens funktionella behov men att de även i ett andra steg kan 

utveckla en bekväm och behaglig fysisk miljö utan störande moment, där kunderna känner sig 

tillfreds.  

3.3 REVISIONS- OCH REDOVISNINGSTJÄNSTER 
Med kundvärde och nyttomaximering i åtanke fortgår litteraturstudien till sammansättningen av en 

revisions- och redovisningstjänst. Kunderna benämns fortsättningsvis främst som klienter då detta är 

brukligt inom revisionssammanhang. 

3.3.1 DEFINITION AV REVISIONS- OCH REDOVISNINGSTJÄNSTER  
För att kunna avgöra vilka attribut som är viktiga, är det grundläggande att förstå vad tjänsterna 

innebär. Tjänster är ett komplext fenomen vilket Grönroos (2008, s. 62) belyser i följande definition:  

En tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-påtagliga 

aktiviteter som vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i interaktionen 

mellan kunden och servicepersonal (…) och som tillhandahålls som en lösning på 

kundens problem. 

Vad Grönroos (2008) tar tillvara på är att tjänster består av immateriella aspekter som i hög grad 

påverkas av personen som utför tjänsten, exempelvis tjänsteutövarens kompetens. De immateriella 

aspekterna är oftast de avgörande värdeskapande aspekterna i upplevelsen av tjänsten. Eftersom 

tjänsten produceras samtidigt som den konsumeras upplevs tjänster olika bland olika individer vilket 

medför en heterogenitet och möjlighet till en högre grad av kundanpassning.   

Revisionstjänster definieras i revisorslagen (2001:883) § 2, punkt 8, under revisionsverksamhet: 

…sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av 

författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller 

någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon 

annan än uppdragsgivaren, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 

iakttagelser vid granskning… 
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Reko (2011), svensk standard för redovisningstjänster, ger följande exempel på de uppdrag som 

omfattas av benämningen redovisningsuppdrag: bokföring, bokslut, årsredovisning, årsbokslut, 

koncernredovisning, outsourcing och övriga redovisningsuppdrag såsom upprättande av budget. 

Vidare kan redovisningskonsulten bland annat utföra löneservice, skatterådgivning och genomgång av 

uppdragsgivarens interna rutiner.  

Utöver rena revisions- och redovisningstjänster enligt lag och standard ovan åsyftas även de övriga 

tjänsterna som ingår i revisionsbyråernas tjänsteutbud, något som kan sammanfattas i det så kallade 

förtroendehuset. FAR (2010) skapade förtroendehuset för att synliggöra revisionsbranschens värde- 

och förtroendeskapande tjänster, vilket efterfrågades då revisionen blev efterfrågestyrd efter 

revisionspliktens avskaffande.  

 
Figur 3.3 – Förtroendehuset 

Källa: FAR, 2010 s. 28, modifierad av författarna 

Enligt FAR (2010) återfinns revisionstjänster på ovanvåningen, vilket indikerar att de bidrar med den 

högsta nivån av försäkran, medan redovisningstjänster utgör den solida grunden. Däremellan finns 

utrymme för andra tjänster som ger klienten möjlighet att välja mellan olika grader av risk och ansvar, 

exempelvis skatte- och affärsrådgivning samt andra granskningsuppdrag. Förtroendehuset är FARs 

svar på hur revisionsbranschen bäst ska ta tillvara på de nya affärsmöjligheterna som uppstod när 

revisionsplikten avskaffades. Skough (2010, s. 1), från FARs sektion för små och medelstora företag, 

säger att det gäller ”…att byta perspektiv och tänka på våra tjänster ’utifrån och in’ i stället för 

’inifrån och ut’.”. 

3.3.2 REVISORNS ROLL 
I mötet mellan tjänsteutövare och klient spelar inte endast prestationerna roll i form av utförd tjänst 

från tjänsteutövarens sida och utbetald ersättning från klientens sida. Mellan parterna sker även en 

interaktion där känslor, upplevelser, intryck, erfarenheter etcetera har betydelse för den totala 

upplevelsen av tjänsten. Westerdahl (2005, s. 54) menar: ”Att vara revisor är i högsta grad en fråga 

om samspel och att kunna hantera relationer”. 

 
 

Redovisning 

Rådgivning och granskningsuppdrag  
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 28 

Revisorn som granskare 
Revisorer har som bekant en bred yrkesroll. Enligt FAR (a) är den huvudsakliga arbetsuppgiften att 

granska redovisning och styrelse i enlighet med god revisionssed och internationella 

revisionsstandarder, som till exempel International Financial Reporting Standards (IFRS). Arbetet 

mynnar ut i revisionsberättelsen där slutsatser kring den utförda revisionen återfinns, bland annat 

fastställande av balans- och resultaträkning och ansvarfrihetsskrivning för styrelse och VD. 

Revisionsberättelsen finns sedan tillgänglig för allmänheten och företagets intressenter. FAR (a) 

menar att revisorn är länken mellan företaget och företagets intressenter, där revisionen i sig innebär 

en kvalitetsstämpel för intressenterna. Enligt Norberg och Thorell (2005) består företagets intressenter 

av de personer, organisationer och myndigheter som på något sätt har ett utbyte med företaget. Dessa 

kan delas upp i fyra grupper, vilket inkluderar: ägarna, företagsledningen, kreditgivarna och samhället. 

Intresset i företaget varierar beroende på intressegrupp och på dess behov av och efterfrågan på den 

finansiella rapporteringen. Enligt Johansson (2005) utgör leverantörerna oftast den viktigaste gruppen 

av intressenter för småföretagare, eftersom de anses behöva kvalitetssäkrad information. Externa 

kreditgivare såsom banker är också viktiga för småföretagare och bankerna besitter även egna 

maktmedel för att kontrollera företagen. Likaså har skattemyndigheten stora resurser och möjligheter 

att granska företagen, om den finansiella informationen inte är trovärdig. 

Revisorn som rådgivare 
Enligt FAR (a) ingår det i revisorns uppgift att ge råd om hur klienten exempelvis kan förbättra sina 

rutiner eller minska riskexponeringen. FAR (a) påpekar dock att det är av största vikt att revisorns 

opartiskhet och självständighet inte får äventyras genom rådgivningen. Efter revisionspliktens 

avskaffande pekar mycket på att rådgivning kommer få en allt större betydelse för revisionsbyråerna, 

då Jönsson (2005) hävdar att rena revisionstjänster inte kommer efterfrågas i lika stor utsträckning. 

Jönsson (2005) menar att konsultdelen fortsätter växa medan revisionsdelen stagnerar. FAR (a) menar 

att revisorns roll allt mer tagit form av en säljande konsult i och med den frivilliga revisionen. 

Extern rådgivning och konsultationer i små och medelstora företag har ökat kraftigt sedan mitten på 

1980-talet. Att behovet hos små och medelstora företag har ökat så kraftigt beror på flera olika 

anledningar, däribland ökad efterfrågan på specialistkunskap på grund av brister i den interna 

kompetensen hos företagen. Likaså har det utökade utbudet av nya produkter från externa aktörer 

format nya marknader, vilket tillsammans med hårdnande konkurrens har bidragit till att företag i allt 

högre utsträckning anlitar extern konsultation från exempelvis revisionsbyråer, då kunskapen inte 

finns inom företaget (Bennett och Robson, 1999).  

En undersökning, genomförd av Bennett och Robson (1999) på små och medelstora företag i 

Storbritannien (upp till 500 anställda), visade att 95 procent av samtliga respondenter uppgav att de 

använde åtminstone en extern part för rådgivning och konsultationer. Den externa rådgivningen 

tillhandahölls till största del av den privata sektorn, där 86 procent bestod av revisions- och 
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redovisningsbyråer. Ett avgörande attribut för hur ofta småföretagaren anlitade en extern part för 

rådgivning visade sig bero på det förtroende som fästs vid både byrån och tjänsteutövaren. Likaså 

Svanström (2008) bekräftar att förtroendet är ett avgörande attribut. De som besitter högst förtroende i 

undersökningen är de som innehar en hög grad av specialistkompetens och är självreglerande såsom 

revisorer, banker och jurister. Specialister har högt förtroende antingen grundat på det personliga 

planet eller på det institutionella planet, som beror på vilken organisation personen kommer från.  

Godkänd eller auktoriserad revisor 
För att erhålla titeln godkänd revisor krävs förutom ekonomie kandidatexamen om 120 högskolepoäng 

också tre års kvalificerat arbete innan en revisorsexamen kan utfärdas. Titeln auktoriserad revisor kan 

erhållas efter att ha avklarat 240 HP samt fem års kvalificerat arbete innefattande revision av större 

bolag. Samtliga revisorer står under Revisorsnämndens tillsyn och det är också Revisorsnämnden som 

utfärdar godkännande och auktorisation av revisorer (FAR, a).  

3.3.3 FÖRVÄNTNINGSGAPET 
I och med revisorns breda yrkesroll finns något som i revisionssammanhang kallas för 

förväntningsgapet, vilket enligt Zhang (2007) innebär skillnaden mellan samhällets förväntningar och 

revisors prestation. Träff (2011), styrelseordförande i Ernst & Young, utvecklar resonemanget och 

menar att det finns ett förväntningsgap mellan vad allmänheten har för uppfattning om vad revisorer 

gör och bör göra och vad de faktiskt gör och hur revisorns roll ser ut i realiteten. Försök till att minska 

förväntningsgapet har genomförts i och med införandet av olika redovisningsstandarder såsom IFRS 

och SAS. En redogörelse för hur revisors roll faktiskt ser ut finns i SAS nummer 58, men Zhang 

(2007) menar att detta inte har medfört någon betydande påverkan på förväntningsgapets nuvarande 

storlek.  

I en tidigare studie, genomförd av Johansson och Kraft (2007), undersöktes hur och om 

förväntningsgapet skiljer sig mellan stora och små företag. Av studien går att utläsa att 

förväntningsgapet i många fall blir större i små företag jämfört med hos stora företag. Företagare, 

oberoende av storlek, tenderar att förvänta sig att näst intill allt blir granskat vid en revisionsprocess 

samt att revisors påskrift även intygar att allt är korrekt. Johansson och Kraft (2007) menar vidare att 

väsentlighetskriteriet som innebär att revisorn inte granskar allt i detalj, är något som företagare sällan 

är medvetna om, inte minst när det gäller mindre företag. Detta kan bero på att mindre företag ofta 

saknar en utvecklad ekonomifunktion som finns i större företag. Studien visar också att det finns ett 

förväntningsgap vad gäller rådgivning. Småföretagaren har svårt att skilja på vad som är ren revision 

och vad som är rådgivning, men förväntar sig ofta sådan feedback av revisorn som egentligen hör till 

rådgivning. Anledningar till det existerande förväntningsgapet är att de små företagen ofta har en 

begränsad insikt i vad revision innehåller och vad revisorn faktiskt gör. Den information och de 

dokument som produceras av revisionsbyråerna, exempelvis revisionsberättelsen, är standardiserade 
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och innehåller ofta ett akademiskt språk. Det kan medföra att småföretagarna tar avstånd till detta 

vilket innebär att förväntningsgapet växer ytterligare. Bristen på information från revisionsbyråerna 

om vad som är vad, vad som ingår i olika tjänster och vad som faktiskt kan komma att påverka 

företagen, som exempelvis regeländringar, bidrar också till förväntningsgapet. Studien genomfördes 

innan revisionsplikten avskaffandes och Johansson och Kraft (2007) förutspådde att förväntningsgapet 

skulle minska i takt med att reformen får en större genomslagskraft, tack vare att revisionsbyråerna då 

behöver bli mer kommunikativa och informativa vad gäller revisions- och redovisningstjänster. 

3.3.4 PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Upplevelsen av tjänsten och tjänstekvaliteten kan påverkas av vilket professionellt förhållningssätt 

revisorn representerar, eftersom det i sin tur påverkar hur tjänsten genomförs. Tschudi (2005) menar 

att det inom den psykologiska teorin finns ett dominerande tema som heter tvåfaldig processteori, 

vilket är nära relaterat till vad som i revisionslitteraturen kallas för omdöme kontra struktur. Den 

tvåfaldiga processteorin beskriver två dominerande system för människans tänkande och resonerande. 

Evans (2003) menar att det första, implicita systemet är ett universellt och evolutionärt arv som delas 

mellan människor och djur. Beteendet grundas på medfödda instinkter men formas även av associativa 

lärandeprocesser producerade av nervsystemet. Tankeprocessen är snabb, parallell och automatisk där 

endast ”slutprodukten” av tankeprocessen är medveten. Det andra, explicita systemet är däremot ett 

senare utvecklat system som endast återfinns hos människan. Tankeprocessen är långsam och 

sekventiell och återkopplar kontinuerligt till det centrala minnet. Systemet tillåter ett abstrakt, 

hypotetiskt och analytiskt tänkande som människan ofta tenderar att använda sig av vid exempelvis 

beslutsfattande. Enligt Tschudi (2005) är huvuddragen i den tvåfaldiga processteorin följande: 

Implicit system Explicit system 

Helhetssyn, förkroppsligat Analytisk, icke förkroppsligat 

Känslobetonat, njutning-smärta orientering Logiskt, förnuftsorienterat 

Associationssamband Logiska samband 

Kodar verkligheten i konkreta bilder, metaforer 

och berättelser 

Kodar verkligheten i abstrakta symboler, ord och 

siffror 

Tabell 3.4  – En jämförelse mellan tankesätten i den tvåfaldiga processteorin  

Källa: Tschudi, 2005, s. 87 

Översatt i revisionstermer mynnar den tvåfaldiga processteorin ut i vad som kallas för omdöme och 

struktur. Tschudi (2005) menar att den helhetssyn som emotionella processer framkallar kan leda till 

att revisorn går ifrån ett enkelt regelbaserat förhållningssätt där det viktigaste är att ”göra saker rätt” 

(struktur) till att istället bredda revisorns bedömningar till att ”göra rätt saker” (omdöme).  
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Omdöme Struktur 

Inriktad mot principer, helhetssyn Orienterad mot regler 

Expertens intuition Formalisering 

Kvalitativt Kvantitativt 

Organiskt Mekaniskt, inriktat mot sifferkunskap 

Tabell 3.5  – En jämförelse mellan revisorns två dominerande förhållningssätt  

Källa: Tschudi, 2005, s. 83 

Omdöme och struktur representerar två grundläggande synsätt som enligt Tschudi (2005, s. 82) ”går 

rakt in i hjärtat på den professionella praktiken och revisorns identitet”. Tschudi (2005) menar att 

både omdöme och struktur bör få genomslag i praktiken, men att det inte är helt klart hur en slags 

balans ska åstadkommas. 

3.3.5 PERSONLIGHETSTYP 
Vilket professionellt förhållningssätt revisorn tenderar att luta sig emot kan bland annat påverkas av 

revisorns personlighetstyp. Sedan långt tillbaka i tiden har det debatterats kring extrovert och introvert 

personlighetstyp. Ursprungstankarna kommer från den schweiziske psykologen Carl Jung som under 

tidigt 1920-tal började intressera sig för dessa två ytterligheter (Löfström, 2011).  

Förenklat menar Jung (1920) att den extroverta personlighetstypen innebär att individens energi riktas 

utåt, mot interaktion med andra människor medan den introverta individens energi flödar inåt, mot 

egna tankar och idéer. De olika energiflödena ger upphov till olika egenskaper hos individerna. Den 

extroverta individen söker sig till bredare sammanhang där det händer saker medan den introverta 

individen söker efter djupare kontexter där fokus ligger på individen själv. Löfström (2011) beskriver 

en typsituation där de två dragen gör sig gällande. En extrovert person som ställs inför en ny och 

oväntad situation reagerar oftast med nyfikenhet och intresse. Den introverta personens 

förhållningssätt till nya och oväntade situationer är mer tillbakahållen, där de först vänder sig inåt för 

att analysera situationen och därefter agerar. Jung (1920) betonar att alla individer besitter båda 

personlighetstyperna men att den ena typen ofta dominerar över den andra. Han menar även att 

extrovert och introvert inte är egentliga personlighetsdrag utan snarare mentala mekanismer, som kan 

aktiveras men också stängas av beroende på vilken situation individen befinner sig i. En individ kan 

exempelvis kan ha ett introvert känslospektra, men ändå bete sig extrovert i sociala sammanhang för 

att uppnå någon slags balans. Ett flertal definitioner från olika forskare finns att tillgå, däribland Freud 

(Guilford och Walter-Braly, 1930) som definierat extrovert som en individ med minskad tankeprocess 

i relation till sociala beteenden, såsom social interaktion och kontakt. Den introverta individen 

tenderar å andra sidan att ha en ökad tankeprocess i förhållande till sociala beteenden och har en ökad 

benägenhet att undvika eller dra sig ur sociala sammanhang.  
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3.3.6 PRISSÄTTNING AV REVISIONS- OCH REDOVISNINGSTJÄNSTER 
Det har tidigare redogjorts för revisionsbranschens statiska prissättning där det för tillfället i huvudsak 

råder timdebitering. Rosén (2010) argumenterar för en implementering av den värdebaserade 

prissättningsstrategin, där hon uppmanar revisionsbyråerna att glömma timmarna och ta betalt för 

värde istället. Denna studie undersöker endast småföretagarnas upplevda värde av revisions- och 

redovisningstjänster, men i syfte att tillföra kunskap till debatten om den värdebaserade prissättningen. 

Lundén (2008) menar att prissättningen är en pågående process och att företagen behöver se över och 

eventuellt justera prissättningen så snart konkurrensen förändras, kundernas beteenden förändras eller 

när företagets kostnadsstruktur förändras. Revisionspliktens avskaffande och den ökade 

marknadsorienteringen som följde är en väsentlig förändring som gör att prissättningen av revisions- 

och redovisningstjänster kan behöva ses över. Som tidigare nämnt kan prissättningen för enkelhetens 

skull delas in i två olika strategier; ’inifrån och ut’ prissättning (timdebitering) samt ’utifrån och in’ 

prissättning (värdebaserad prissättning).  

Timdebitering 
Timdebiteringen av revisions- och redovisningstjänster följer delvis av tradition men även på grund av 

etiska yrkesregler och för att timdebitering är enkel att jämföra mellan olika konkurrenter. Shoemaker 

och Mattila (2009) menar att nackdelen med en sådan prissättningsstrategi är att kunden inte kan 

förutse kostnader i samband med köpet av tjänsten, vilket kan ses som en stor risk. Det är inte heller 

ovanligt att det uppstår diskussioner kring en ospecificerad timdebitering när fakturan anländer till 

kunden, vilket kan ha en negativ effekt på kundens upplevda värde (Rosén, 2010). Shoemaker och 

Mattila (2009) hävdar att timdebitering ofta orsakar missnöje bland kunderna då kostnaderna inte är 

knutna till värdet. Enligt Rosén (2010) är revisionsbranschens timdebiteringsmodell knappast optimal, 

vare sig för klienten eller för revisionsbyrån. Hon menar att antalet timmar i sammanhanget är 

ointressant och att fokus borde ligga på vilket värde tjänsten ger klienten. Att priset på den specifika 

tjänsten motsvarar kundens upplevda värde är en förutsättning för att de överhuvudtaget ska vara 

villiga att betala (Helander, Wardell & Wynter, 2008). Ng (2008) argumenterar för att den 

kostnadsbaserade prissättningen inte längre är tillräcklig när konkurrensen ökar, vilket bekräftas av det 

faktum att ’utifrån och in’ prissättningen, som bygger på kundens upplevda värde, de senaste åren har 

ökat i popularitet (Shoemaker & Mattila, 2009). 

Värdebaserad prissättning 
Grundtanken i den värdebaserade prissättningen är att sätta ett pris efter att ha utvärderat och 

undersökt kundens upplevda värde av tjänsten eller produkten. Prissättningen tar inte någon hänsyn till 

kostnader som uppkommer i samband med att tjänsten produceras utan är helt anpassat efter kundens 

upplevda värde. Fördelarna med denna strategi är att företaget måste ta hänsyn till kundens behov och 

preferenser samt att kunden får det han eller hon faktiskt betalar för (Mattila & Shoemaker, 2009). Att 

ta betalt för kundvärde anses dock ofta vara den svåraste och mest riskabla prissättningsstrategin då 
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grundförutsättningarna för att lyckas beror på att kundvärdet faktiskt kan mätas. Vid en sådan mätning 

bör kundvärdet beräknas så att det ligger nära i tiden och att både mätmetod och mätpunkt är självklara 

och tillgängliga för bägge parter (Ahrnell & Edman, 2002). Nackdelen med den värdebaserade 

prissättningen ligger därför främst i svårigheten att prissätta ett värde, värdet behöver dessutom vara 

överordnat konkurrenterna och kunna mätas och uppskattas redan innan konsumtionen. Trots 

komplexiteten bör prissättningen, när det är möjligt, vara baserad på kundens upplevda värde eftersom 

det kan bidra med både konkurrensfördelar och en ökad lönsamhet (Ng, 2008). Lundén (2008) håller 

också med om att den värdebaserade prissättningen är det bästa sättet att tjäna pengar på. Högberg 

(2008, s. 54) konstaterar: ”Att identifiera och ta betalt för kundvärdet är det som skiljer framgångsrika 

företag från sina konkurrenter”. 

3.4 TJÄNSTEATTRIBUT 
Informationen kring kundvärdet tillsammans med revisions- och redovisningstjänster är behjälplig för 

att avgöra vilka värdeskapande attribut dessa tjänster består av. Nedan följer ett resonemang kring 

vilka attribut en tjänst kan bestå av och i synnerhet vilken forskning det redan finns angående attribut 

tillhörande revisions- och redovisningstjänster. Det är dessa attribut som empiriskt kommer 

undersökas närmare i denna studie, med fokus på vilket värde de tillför och hur de spelar in i den 

totala upplevelsen av tjänsten.  

3.4.1 ATTRIBUT OCH NIVÅER 
Ogvall (2011) hävdar att företaget behöver bryta ner varje tjänst på attributnivå, det vill säga de delar 

som bygger upp tjänsten, för att kunna erbjuda marknaden rätt tjänstekoncept. Lovelock och Wirtz 

(2011) menar att identifieringen av vilka attribut av en tjänst som är betydelsefulla bidrar med 

förståelse kring kundens köpbeslut. Det finns ofta viktiga attribut som dock inte är avgörande för 

köpet. De viktiga attributen använder kunden för att sålla bland alternativen och kvar blir de företag 

som alla har dessa attribut gemensamt. De attribut som sedan skiljer företagens tjänster åt blir de 

attribut som avgör vilken tjänst kunden bestämmer sig för att köpa. Ett sådant viktigt och 

grundläggande attribut kan, i revisionssammanhang, exempelvis gälla kvalitet. 

Lovelock och Wirtz (2011) menar dock att det inte räcker med att bara identifiera attributen, företaget 

behöver också se över vilken prestationsnivå varje attribut ska erbjuda. Vissa attribut är enkla att 

kvantifiera i olika nivåer, exempelvis attributet pris kan anta specifika, kvantifierbara nivåer. Andra 

attribut som är hänförliga till exempelvis kvalitet upplevs olika beroende på individen varför sådana 

attribut antar mer subjektiva nivåer. Kunderna kan ofta bli segmenterade utifrån deras vilja att köpslå 

mellan pris och olika grad av prestationsnivåer bland de övriga attributen som hänförs till en specifik 

tjänst. Icke priskänsliga kunder är villiga att betala ett relativt högt pris för att uppnå en högre 

prestationsnivå på de attribut som betyder mest för dem. Priskänsliga kunder accepterar däremot lägre 
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prestationsnivåer på många avgörande attribut men kompromissar dock inte vad gäller viktiga attribut 

såsom säkerhet (Lovelock & Wirtz, 2011). 

3.4.2 TJÄNSTEKVALITETENS ATTRIBUT 
Grönroos (2008) hävdar att kvalitet är något problematiskt i tjänstesammanhang. Eftersom 

tjänsteprocesser ofta förknippas med heterogenitet, är det en utmaning att upprätthålla en jämn kvalitet 

på tjänster, som då ska uppfattas likadana hela tiden av alla användare. Grönroos (2008) menar att 

tjänstekvalitet är mycket subjektivt, vilket fångas upp av litteraturen om tjänstekvalitet där det 

konstateras att kvaliteten på en tjänst är vad kunden upplever att den är.  

Grönroos (2008) presenterar följande attribut för en god upplevd tjänstekvalitet som integrerar 

befintliga studier med teoretiska resonemang: 

Professionalism och färdigheter Tjänsteföretagets operativa system och fysiska resurser samt 

tjänsteutövaren har den kompetens som krävs för att lösa kundens 

problem på ett professionellt sätt. 

Attityder och beteende Tjänsteutövaren som har direkt kontakt med kunden visar omtanke och 

engagemang för att lösa problemen på ett vänligt och spontant sätt. 

Tillgänglighet och flexibilitet Tjänsteföretaget har en geografisk placering och öppettider som gör att 

tjänsten är lättillgänglig. Tjänsteutövaren är flexibel och kan anpassa 

sig efter kundens behov och önskemål.  

Tillförlitlighet och pålitlighet Kunden upplever att tjänsteföretaget och tjänsteutövaren är pålitliga 

och agerar utifrån kundens bästa vad som än händer. 

Service recovery Kunden vet att tjänsteutövaren åtgärdar fel omedelbart och agerar 

aktivt för att upprätthålla kontroll över situationen och för att finna nya 

och godtagbara lösningar.  

Servicelandskap Den fysiska omgivningen och andra aspekter av tjänsteutövandets 

miljö främjar en positiv upplevelse för kunden. 

Rykte och trovärdighet Kunden litar på att tjänsteföretaget ger valuta för pengarna, 

tillhandahåller goda prestationer och delar gemensamma värderingar 

med kunden. 

Tabell 3.6  – Tjänstekvalitetens attribut 

Källa: Grönroos, 2008, s. 98 

Grönroos (2008) menar att prisets påverkan på tjänstekvaliteten inte är helt klarlagd. Priset påverkar i 

vilket fall förväntningarna på tjänsten och i vissa fall kan priset ses som ett kvalitetskriterium. Vad 

gäller tjänster som till största del är immateriella kan ett högre pris indikera en högre kvalitet. Exempel 

på sådana tjänster är kunskapsintensiva tjänster, som revisions- eller konsulttjänster. 

3.4.3 ATTRIBUT RELATERADE TILL REVISION OCH REDOVISNING 
Behn, Carcello, Hermanson och Hermanson (1997) menar att det finns tidigare forskning som har 

undersökt attribut relaterade till revision, bland andra Carcello et al. 1992, Mock och Samet 1982, 
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Schroeder et al. 1986, Sutton 1993 och Sutton och Lampe 1990. Enligt Behn et al. (1997) är de 

tidigare studierna diversifierade men delar några gemensamma punkter; (1) attribut relaterade till 

revisionsteamet anses vara viktigare än attribut relaterade till revisionsbyrån i stort, (2) vissa attribut 

framstår som mer avgörande än andra, exempelvis tekniska och branschrelaterade specialistkunskaper, 

mottaglighet för klientens behov och en social relation med klienten.  

Beattie och Fearnley (1995) har studerat vilken vikt börsnoterade företag i Storbritannien fäster vid 

olika attribut relaterade till revision. Deras studie resulterade i ett antal övergripande värdedimensioner 

under vilka olika slags attribut korrelerade med revision kan sammanställas: 

Dimension Attribut  

Rykte/kvalitet Revisionsbyråns integritet, revisionsbyråns och revisorns 

tekniska kompetens, gott rykte, revisionskvalitet, etisk standard 

Revisorns godtagbarhet från 

tredje part 

Godtagbarhet från kreditgivare, banker, aktieägare, staten och 

övriga intressenter 

Värde för pengarna: 

prisinformation och 

samarbetsförhållande 

Villighet att tillhandahålla detaljerad prisinformation, kvalitet i 

samarbetsförhållandet till revisor/revisionsteam, värde för 

pengarna av utförd tjänst, villighet att erbjuda vägledning 

angående redovisningsstandarder 

Förmåga att tillhandahålla 

övriga tjänster 

Förmåga att tillhandahålla kompletterande tjänster såsom skatte-, 

rådgivnings- och redovisningstjänster 

Storlek på revisionsbyrå Regional eller lokal revisionsbyrå med en geografisk närhet eller 

nationell revisionsbyrå med en geografisk spridning 

Specialiserad branschkännedom Specialiserad kunskap om klientens bransch, möjlighet att 

tillhandahålla kompletterande tjänster 

Tabell 3.7 – Dimensioner och attribut relaterade till revision 

Källa: Beattie och Fearnley, 1995, s. 234, översatt av författarna 

Behn et al. (1997) har studerat vilka attribut som också korrelerar med kundnöjdhet. I studien 

undersöks tolv stycken övergripande attribut relaterade till revisionskvalitet: 

Attribut Variabel Beskrivning 

1 AQ15 Revisionsteamets och revisionsbyråns erfarenhet med klienten 

2 AQ2 Branscherfarenhet 

3 AQ3 Revisorns mottaglighet för klientens behov 

4 AQ4- AQ6 Revisionsbyråns överensstämmelse med generella revisionsstandarder 

(teknisk kompetens: AQ4; oberoende: AQ5; omdöme: AQ6)  

5 AQ7 Revisionsbyråns engagemang till kvalitet 

6 AQ8 Involvering av revisionsbyråns ledning 

                                                        
5 AQ = Audit Quality 
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7 AQ9 Genomförande av revisionsbyråns fältarbete 

8 AQ10 Involvering med revisionskommitté 

9 AQ11 Kännedom om etik, redovisning och revision 

10 AQ12 Revisionsbyråns personal upprätthåller en skeptisk attityd 

Tabell 3.8 – Attribut relaterade till revisionskvalitet 

Källa: Behn et al., 1997, s. 12, översatt av författarna 

Behn et al. (1997) kom fram till att hälften av attributen visade signifikans vad gäller en positiv 

korrelation med klientnöjdheten nämligen; (1) mottaglighet för klientens behov, (2) aktiv involvering 

av revisionsbyråns ledning, (3) effektiv och fortlöpande interaktion med revisionskommittén, (4) 

lämplig ledning av revisionsbyråns fältarbete, (5) branschkännedom och (6) revisionsteamets och 

revisionsbyråns tidigare upplevelse med klienten. Behn et al. (1997) menar att revisionsbyråerna kan 

dra fördel av att fokusera på de attribut som bidrar med klientnöjdhet. Den primära slutsatsen av deras 

forskning är att kommunikation och relationer spelar en stor roll vad gäller klientnöjdheten.  

Vidare har Kilgore, Radich och Harrison (2011) genomfört en Conjoint Analysis av totalt tio stycken 

attribut hänförliga till revision. Den tidigare forskningen indikerar, som redan nämnts, att attribut 

relaterade till revisionsteamet är viktigare än attribut relaterade till revisionsbyrån i stort. Kilgore et al. 

(2011) undersökte genom sin Conjoint Analysis detta fenomen noggrannare genom att välja ut fem 

attribut hänförliga till revisionsteamet och fem stycken hänförliga till revisionsbyrån: 

Attribut Definition Attributnivåer 

Revisionsbyråns storlek Big N, mellanstor eller lokal 
revisionsbyrå 

1. Big N byrå 
2. Mellanstor byrå 
3. Lokal byrå 

Revisorns varaktighet  Varaktigheten av revisor-klient 
relation 

1. ≤ 5 år 
2. > 5 år 

Övriga erbjudna tjänster Procent av kostnaden för övriga 
tjänster i förhållande till kostnaden för 
revision 

1. < 30 %  
2. 30-60 % 
3. > 60 % 

Branscherfarenhet Branschspecialisering 1. Specialist 
2. Icke-specialist 

Försäkran om revisionskvalitet Kontrollering av revisionskvaliteten 1. Extern kvalitetskontroll 
2. Intern kvalitetskontroll 

Revisorns uppmärksamhet till 
revisionen 

Revisorns aktivitetsnivå 1. Hög aktivitetsnivå 
2. Medel aktivitetsnivå 
3. Låg aktivitetsnivå 

Kommunikation mellan 
revisionsteamet och klienten 

Karaktär och frekvens av 
kommunikation 

1. Formell och regelbunden 
2. Informell och regelbunden 
3. Ad hoc 

Revisorns kännedom om 
klientens bransch 

Erfarenhet i antal år av klientens 
bransch 

1. ≤ 3 år 
2. 4-6 år 
3. > 6 år 

Revisionsbyråns kännedom om 
klientens bransch 

Erfarenhet i antal år av klientens 
bransch 

1. ≤ 3 år 
2. 4-6 år 
3. > 6 år 



 

 37 

Mycket kompetent revisionsteam Erfarenhet i antal år av revision och 
redovisning 

1. ≤ 3 år 
2. 4-6 år 
3. > 6 år 

Tabell 3.9 – Attribut relaterade till revisionsteamet/revisionsbyrån 

Källa: Kilgore et al., 2011, s. 257, översatt av författarna 

I generella termer visade resultatet av studien att klienterna fäster relativt större vikt vid samtliga 

attribut som är hänförliga till revisionsteamet än till revisionsbyrån. De två viktigaste attributen 

hänförliga till revisionsbyrån visade sig vara storleken på revisionsbyrån och revisionsbyråns 

branscherfarenhet. Trots revisionsteamets högre prioritet är klienterna beroende av attributen som de 

kan observera, vilket oftast är attribut relaterade till byrån, speciellt byråstorleken. Kilgore et al. 

(2011) menar att revisionsbyråerna måste göra revisionsteamets karaktärsdrag synliga för allmänheten, 

speciellt de karaktärsdrag som enligt deras studie visade sig vara viktigast för klientens upplevda 

kvalitet av revisionen. Resultatet av deras studie stödjer tidigare forskning som argumenterar för att 

revisionskvalitet är en multidimensionell konstruktion. Det stödjer även det tidigare resonemanget att 

attribut hänförliga till revisionsteamet är viktigare än attribut hänförliga till revisionsbyrån. 

3.5 SAMMANFATTNING 
Utgångspunkten för denna studie är kundens upplevda värde av revisions- och redovisningstjänster 

varför litteraturstudien syftar till att utreda vilka värdeskapande attribut en revisions- och 

redovisningstjänst kan bestå av. Kunskapen i litteraturstudien används sedan för att konstruera 

relevanta intervjufrågor och för att välja ut relevanta attribut till surveyundersökningen.  

Kundvärde är ett komplext fenomen med en multidimensionell karaktär, vilket innebär att värdet 

upplevs olika av olika individer, beror på situation, är relativt i förhållande till andra alternativ och kan 

ändras med tiden. Sànschez-Fernández et al. (2009) presenterar sex olika värdedimensioner anpassade 

efter tjänster; effektivitet, kvalitet och socialt värde (yttre värdedimensioner) och lust, estetik och 

altruistiskt värde (inre värdedimensioner). Tillsammans med Smith och Colgates (2007) fem olika 

källor till värde; information, produkt, interaktion, miljö och ägande bildas en matris för att beskriva 

företagets värdeskapande strategier. Matrisen kan användas för att identifiera luckor för 

värdeskapande möjligheter. Teorin om den rationella människan handlar, enligt Artsberg (2003), om 

att fatta optimala beslut. Detta kallas också för nyttomaximering vilket, enligt utilitarismen (Tännsjö, 

2000), sker då konsekvenserna av en människas handlande leder till ökad välfärd för samtliga berörda 

parter. Enligt Jiang och Wang (2006) har revisions- och redovisningstjänster en utilitaristisk karaktär 

då de uppfyller småföretagarens funktionella behov. Företag som tillhandahåller utilitaristiska tjänster 

kan dock i ett andra steg även försöka tillfredsställa mer hedonistiska värden såsom glädje och lust.  

Enligt FARs (2010) förtroendehus innebär revision den högsta nivån av försäkran medan redovisning 

utgör den solida grunden. Däremellan finns utrymme för andra tjänster som ger klienten möjlighet att 
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välja mellan olika grader av risk och ansvar, exempelvis skatte- och affärsrådgivning samt andra 

granskningsuppdrag. Revisorn har dels en granskande roll där revisorn utgör länken mellan klienten 

och dess intressenter och dels en rådgivande roll som efter revisionspliktens avskaffande utvecklats till 

en säljande konsult. Förväntningsgapet innebär att det finns en skillnad mellan vad revisorn gör och 

förväntas göra. Enligt Johansson och Krafts (2007) studie är förväntningsgapet större i småföretag än i 

större företag vilket till viss del kan förklaras av att småföretagarna inte vet vad tjänsterna egentligen 

innebär. Tjänsteutövarens professionella förhållningssätt kan i revisionstermer översättas till omdöme 

kontra struktur, vilket har inspirerats av den tvåfaldiga processteorin (Tschudi, 2005). Dessa 

förhållningssätt kan också harmonisera med vilken personlighetstyp som tenderar att dominera hos 

tjänsteutövaren; introvert eller extrovert. Prissättningen av revisions- och redovisningstjänster sker 

traditionellt genom timdebitering. Rosén (2010) menar dock att timdebiteringsmodellen inte är optimal 

på grund av att priset inte är knutet till värdet. Därför argumenterar hon för en implementering av den 

värdebaserade prissättningen, vilken dock anses vara den mest komplexa prissättningsstrategin, men 

som bidrar med både nöjdare kunder och en ökad lönsamhet för revisionsbyrån. 

För att kunna erbjuda marknaden rätt tjänstekoncept menar Ogvall (2011) att företaget behöver bryta 

ner tjänsterna på attributnivå. Det finns tidigare forskning som studerar vilka attribut en revisions- och 

redovisningstjänst består av (Behn et al., 1997). Där konstateras bland annat att attribut hänförliga till 

revisionsteamet är viktigare än attribut hänförliga till revisionsbyrån i stort. Dessutom indikerar de 

tidigare studierna på att vissa attribut tenderar att vara viktigare än andra, bland annat 

specialistkompetens, mottaglighet för klientens behov samt en social relation.   



 

 39 

4 EMPIRISK STUDIE 
 är återges, i sammanfattande form, resultatet av den primära empiriska 

undersökningen utförd via kvalitativa intervjuer och den kvantitativa 

surveyundersökningen.  

4.1 INTERVJUER 
De kvalitativa intervjuerna fungerar som en förstudie och behandlar hur småföretagare resonerar kring 

och uppfattar värdet av revisions- och redovisningstjänster. Intervjufrågorna konstruerades med hjälp 

av den kunskap som följde av litteraturstudien och syftar till att fördjupa förståelsen för hur 

småföretagare generellt ser på revisions- och redovisningstjänster. I bilaga 1 finns en fullständig 

presentation av intervjuguiden.  

4.1.1 PRESENTATION AV INTERVJUFÖRETAGEN 
Nedan följer en kort redogörelse för samtliga intervjuföretag där vi presenterar intervjupersonerna, 

verksamheten och eventuell förekomst av revisor. I tabellerna återfinns en jämförelse mellan 

företagets värden och gränsvärdena för frivillig revision i Sverige för att visa huruvida de omfattas av 

frivillig revision.   

Adall Grafiska AB 
Intervjuperson: Gunnar Jernér, ägare och VD 

 Adall Grafiska AB6 Gränsvärden för frivillig revision 

Antal anställda 4 3 

Balansomslutning 1,1 miljoner kronor 1,5 miljoner kronor 

Nettoomsättning 3,3 miljoner kronor 3 miljoner kronor 

 

Adall Grafiska AB är ett tryckeri i Linköping som arbetar med offsettryck, printing, kopiering, 

bokbinderi och reklam. Företaget har funnits sedan mitten av 1980-talet men Gunnar Jernér, 

fortsättningsvis benämnd Jernér, har ägt företaget sedan år 2002. Inom tryckeribranschen har Jernér 

arbetat i 23 år.  

Jernér anlitar Jan Magnusson Revisionsbyrå AB. Han bytte nyligen revisionsbyrå då den tidigare 

revisorn förlorade sin auktorisation. Den nuvarande revisorn har hittills hunnit utföra två 

revisionsuppdrag i företaget. Från revisionsbyrån köper Jernér endast revision, sedan låter han en 

bokföringsbyrå sköta den löpande bokföringen. Jernér tycker det är viktigt att inte köpa dessa tjänster 

                                                        
6 Ungefärliga siffror från verksamhetsåret 2011, hämtade från Allabolag.se, godkända av intervjupersonen 

H 
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från ett och samma företag, ”De ska inte ha några barn ihop de där två och inte jag med någon av 

dem heller”, som han själv uttrycker det.  

Essio AB 

Intervjuperson: Rolf Gustafsson, ägare och konsult i Essio AB samt vice ordförande i organisationen 

Företagarna i Linköping. 

 Essio AB7 Gränsvärden för frivillig revision 

Antal anställda 1 3 

Balansomslutning  287 000 kronor 1,5 miljoner kronor 

Nettoomsättning 983 000 kronor 3 miljoner kronor 

 

Rolf Gustafsson, fortsättningsvis benämnd enbart Gustafsson, driver sedan år 2001 företaget Essio 

AB. Där arbetar han med individ-, grupp- och ledarskapsutveckling. Han coachar både grupper, som 

exempelvis arbetsgrupper, ledningsgrupper och enskilda individer såsom VD, marknadschefer och 

arbetstagare. Gustafsson säger att problematiken han möter oftast är den samma oberoende arbetsnivå. 

Tidigare har Gustafsson arbetat med extern utbildning i Semcon Competence Development AB, ett 

dotterbolag i Semconkoncernen. Han har även arbetat som konsult i eget företag och dessförinnan har 

han arbetat inom bilbranschen som både ekonomichef, marknadschef, försäljningschef och VD. 

Förutom den egenbedrivna verksamheten i Essio AB är Gustafsson idag även vice ordförande i 

företagsorganisationen Företagarna i Linköping.  

Gustafsson valde att avskaffa revisorn när det blev möjligt då han anser sig bedriva en verksamhet 

som inte har något behov av en sådan granskning. Gustafsson sköter själv den löpande bokföringen 

men vid bokslut tar han hjälp av konsultföretaget Cent Företagsutveckling AB i Linköping. Han säger 

att han hade kunnat utföra även detta själv, men samtidigt tycker han det är bra att någon utomstående 

bläddrar igenom pappren och ”kan peka finger åt mig om jag skulle slinta med pennan”. 

Sten och Marmor AB 
Intervjupersoner: Louise Hjelte, ekonomiansvarig och Kjell Petersson Hjelte, ägare och VD 

 Sten och Marmor AB8 Gränsvärden för frivillig revision 

Antal anställda 6 3 

Balansomslutning  9 miljoner kronor 1,5 miljoner kronor 

Nettoomsättning 4,4 miljoner kronor 3 miljoner kronor 

 

                                                        
7 Ungefärliga siffror från verksamhetsåret 2010, hämtade från Allabolag.se, godkända av intervjupersonen 
8 Ungefärliga siffror från verksamhetsåret 2010, hämtade från Allabolag.se, godkända av intervjupersonerna 
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Sten och Marmor AB i Linköping startades 1995 och drivs sedan start av Kjell Petersson Hjelte, i 

fortsättningen benämnd Petersson. Verksamheten består av att handla med natursten, oftast importerad 

från Italien, som sedan bearbetas i den egna verkstaden för vidare försäljning. Louise Hjelte, i 

fortsättningen benämnd enbart Hjelte, sköter det mesta av det administrativa i bolaget och gör också 

all bokföring själv. Hjelte räknar även på offerter och sköter det mesta kring skatt, samtidigt som hon 

ansvarar för kontakten med kunderna och leverantörerna. Petersson har dock den största kontakten 

med revisorn, främst i samband med bokslut. De har haft en och samma revisor från start och anlitar 

Grant Thornton.  

4.1.2 SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA INTERVJUER 
Intervjuguiden är uppdelad i olika ämnesområden nämligen; upplevt värde av revisions- och 

redovisningstjänster, relation till tjänsteutövaren, prissättning samt revisionspliktens vara eller icke 

vara, enligt vilka den inhämtade informationen från samtliga intervjuer sammanställs nedan.  

Upplevt värde av revisions- och redovisningstjänster 

Vid frågan om vad de förknippar med orden redovisning och revision har samtliga respondenter 

behövt fundera en stund, vartefter Jernér (Adall Grafiska AB) uppger ”ordning och reda” och Hjelte 

(Sten och Marmor AB) nämner ”hur ett företag ser ut ekonomiskt”. 

Eftersom Gustafsson (Essio AB) själv har varit ekonomichef tidigare, har han en annorlunda relation 

till ”de här siffrorna” och upplever sig själv vara ”befläckad” av dem. Gustafsson menar att 

småföretagare som inte är insatta i företagets ekonomi ofta kan riskera att bli utlämnade till personen 

som sköter redovisningen i företaget, vare sig det är en anställd eller en bokföringsbyrå. Under de 

förutsättningarna finns ett större behov av revisionen, där revisorn och revisionsbyrån kan anses vara 

en större tillgång för ett mindre företag. Detta resonemang bekräftas av Hjelte (Sten och Marmor AB) 

som känner en trygghet i att ha en revisor då de själva inte har tid eller intresse att sätta sig in i alla 

revisons- och redovisningsfrågor, riktlinjer och bestämmelser. Likaså lämnar Jernér (Adall Grafiska 

AB) bort sin redovisning till en bokföringsbyrå, av den anledningen att han inte tycker det är roligt 

eller intressant. Jernér skulle troligtvis kunna sköta redovisningen själv, men han anser att låta en 

utomstående sköta redovisningen lägger det egna företaget på en seriös nivå. Han ser även ett 

marknadsföringsvärde i revision, att företaget har en revisor utstrålar ”seriositet” och att företaget är 

korrekt skött. Jernér uttrycker ett flertal gånger att det är bra med revision och uppskattar det faktum 

att det gör att ett företag framstår som seriöst. I övrigt ser han inte något ytterligare värde med dessa 

tjänster, det är endast, som han uttrycker det, ”ett jobb som ska göras”. Hjelte och Petersson (Sten och 

Marmor AB) förknippar främst revision med en trygghet då det är viktigt för dem att ha en stabil 

verksamhet med en hög soliditet och ett högt kreditbetyg. Hjelte menar dock att känslan kring revision 

och redovisning ibland kan kännas tråkig och jobbig, men om tiden finns samtidigt lite kul.    
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Just ordet ”seriositet” uppkommer vid samtliga intervjuer och nämns exempelvis av Hjelte då hon 

menar att skillnaden mellan ett företag som har valt bort revisionen, jämfört med ett företag som 

anlitar en revisor, är att hennes syn på företaget skulle påverkas. Ett företag som valt bort revisionen 

skulle hon rent spontant ifrågasätta och anse vara mindre seriöst än ett företag som har revisor. För 

Jernér (Adall Grafiska AB) skulle det däremot inte vara några problem att ingå avtal eller göra affärer 

med ett företag som valt bort revisionen. Han påpekar dock att det inte är företagen som har råd med 

revision som väljer bort den, snarare är det företag som anser att de kan spara in på revisionskostnaden 

som gör det, vilket kan få oönskade konsekvenser i form av ökat fuskande.  

Den enda skillnaden Jernér (Adall Grafiska AB) egentligen kan se mellan stora och små företags värde 

av revision, är den redovisningsmässiga omfattningen. Han tycker att revisionen av små företag är 

enkel jämfört med stora företag, ”Det är ju nästan som förväxt privatekonomi, det är ju inte så 

komplicerat”, tillägger han. Hjelte (Sten och Marmor AB) tycker att värdet med revision skiljer sig 

beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs, verksamhetens storlek och hur pass insatt man själv 

är kring ämnet. Gustafsson (Essio AB) finner likt Jernér (Adall Grafiska AB) inte några stora 

skillnader mellan ett företag som anlitar en revisor respektive ett företag som inte gör det. Gustafsson 

anser istället att det beror på situationen. Är företaget till exempel uppbunden mot bank, finns större 

incitament att anlita en revisor. Ur småföretagarens synvinkel anser Gustafsson (Essio AB) att 

revisionen är en ersättning av den interna kompetensen, som exempelvis internrevisorer, vilket är 

vanligt i större företag. Ett litet företag har sällan en ekonomiavdelning, varför revisionen då fungerar 

som den försäkran som ett större företag har internt. I det avseendet anser Gustafsson att många 

småföretag utnyttjar revisorn för lite och begränsar tjänsterna därifrån till endast en granskning av 

årsredovisningen. Att revisorn sätter sin namnteckning på en revisionsberättelse anser inte Gustafsson 

utgöra någon kundnytta, ”det är bara för att bekräfta något som redan har hänt”.  

Petersson (Sten och Marmor AB) ser däremot ett stort problem ibland annat revisorns ansvarsfrihet, 

vilket han anser behöver dras in eller ändras på något sätt. Problemet ligger i att småföretagare i 

synnerhet är så pass utsatta för att någon annan kan råka göra fel, och att den personen dessutom inte 

har några skyldigheter att ansvara för dessa. Han berättar om ett tillfälle då revisorn ringt upp honom 

och frågat hur affärerna gick, eftersom revisorn upptäckt stora förluster i företaget. Efter en tid, då 

Petersson lidit av både magsår och outtagen lön, kom det dock fram att det var revisorn som räknat fel 

på momsen, vilket gett upphov till det felaktiga resultatet. Trots revisorns misstag fick Petersson ändå 

betala för det merarbete som revisorn lagt ner under denna månad.  

Relation till tjänsteutövaren 

Jernér (Adall Grafiska AB) tycker att han har en bra relation till sin revisor och anser att de har roligt 

ihop. Han går först och främst på personkemi och anser att det viktigaste är att revisorn är en ”go 

gubbe”, eftersom han anser att livet är för kort för att göra affärer med dem man inte trivs tillsammans 
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med. Petersson och Hjelte (Sten och Marmor AB) har, efter en rekommendation från en bekant, haft 

en och samma revisor från start. Petersson skämtar om att han fick ”verkligen den värsta jävla nitiska 

revisorn som fanns” och påpekar också vikten av att ha en mycket noggrann revisor som vet vad han 

eller hon gör. Från början upplevde Hjelte att ”revisorer lätt pratar i sin egna lilla värld” varför det 

inte alltid är lätt att hänga med. Numera anser Hjelte att kontakten med revisorn är lättsammare och 

idag vågar hon ställa frågor och får också svar på sina funderingar. Gustafsson (Essio AB) anser att 

revisorn har ett ansvar att lägga sig på småföretagarens nivå. Det behöver inte nödvändigtvis vara en 

lägre nivå, men den kan uttryckas på ett annorlunda sätt som revisorn måste anamma så att 

småföretagaren inte riskerar att framstå som eller känna sig dum. Det kan exempelvis handla om att 

använda en annan vokabulär, risken finns annars att en majoritet av småföretagarna inte förstår 

komplicerade facktermer och som inte heller vågar fråga på grund av risken för att göra bort sig. 

Enligt Gustafsson (Essio AB) upplevdes revision tidigare som något ”torrt och knastrigt”. Gustafsson 

tror att det till och med fanns en känsla av obehag när revision nämndes. Idag däremot anser han att 

känslan är en helt annan, revisions – och redovisningsarbetet är mer stimulerande och 

revisionsbyråerna är ute mer i samhället och visar upp sig. Denna positiva utveckling förknippas med 

det faktum att revisorerna har ”klivit ur sina mörka kostymer och tagit på sig kläder som inte 

skrämmer folk”. I anknytning till citatet berättade Gustafsson en anekdot om när annonseringsförbudet 

slopades för revisionsbyråer. En av de första annonserna som publicerades var en helsidesannons i 

Dagens Industri som föreställde en kille och en tjej, där killen stod i vanliga jeans istället för den 

traditionella kostymen. Detta gav upphov till ett ramaskri i branschen eftersom det vid den tiden 

ansågs vara en dekadens. Idag är en ledig klädsel bland revisorerna vanligt förekommande. Gustafsson 

påpekar att det är viktigt för revisionsbyråerna att nå ut till kunderna, arbeta för dem och anpassa sig 

på bästa sätt för att behålla kunderna. Skulle kunderna vara missnöjda med något är det lätt för dem att 

byta revisor eller byrå.  

Hjelte (Sten och Marmor AB) lyfter fram att kommunikationen med revisorn är mycket viktig trots att 

hon ibland behöver fråga flera gånger för att förstå. Petersson (Sten och Marmor AB) menar att det 

viktigaste inte är att erhålla det billigaste tjänstealternativet, utan att revisorn förvaltar företagets 

intressen väl. Petersson betalar för vetskapen om att hans pengar hanteras på rätt sätt, han har inte tid 

att sätta sig in i revisorns jobb och förutsätter att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Vare sig det gäller 

revisionsuppdrag, bankförbindelser eller försäkringsfrågor gäller det att ”kunna lita på dem”, vilket 

innebär att tillit till tjänsteutövaren är något som både Hjelte och Petersson tycker är centralt i 

relationen till revisorn. Vid val av revisionsbyrå anser även Gustafsson (Essio AB) att personkemin är 

avgörande. Han menar att det är svårt att se på utsidan vad en revisor kan och inte kan, vilket gör det 

svårt att gå på kompetens och valet faller därför uteslutande på personkemin.  



 

 44 

Gustafsson (Essio AB), som inte längre har revisor, såg de få möten han faktiskt hade med sin 

dåvarande revisor som mycket betydelsefulla. Han påpekar dock att kontakten med revisorn troligtvis 

varit en annan och antagligen mer regelbunden om han drivit en annan sorts verksamhet än vad han 

gör i dagsläget. Det han uppskattade mest med deras relation var det bollplank och den samtalspartner 

revisorn då utgjorde. Han tyckte också det var viktigt att kunna kontakta revisorn om det dök upp 

något han behövde diskutera och ventilera med någon utomstående person. Han nämner att för 

småföretagare i allmänhet, kan det ibland handla om att fatta beslut kring saker som inte ingår i deras 

normala verksamhet och då är det bra att ha någon att rådgöra med, någon utomstående som till 

exempelvis en revisor. Tankegångarna bekräftas när Hjelte (Sten och Marmor AB) berättar att hon i 

först hand vänder sig till sin revisorsassistent om det skulle vara något som hon behöver rådgöra kring 

eller om något bokföringsmässigt fel behöver åtgärdas. Möjligheten att ringa och fråga om hjälp är 

något som både Hjelte och Petersson lyfter fram som alltmer betydelsefullt. De får hjälp och 

vägledning med exempelvis hur nedskrivning och avskrivning ska ske av kapitalintensiva maskiner 

och vilka investeringar som är möjliga i verksamheten. Gustafsson (Essio AB) utvecklar sitt 

resonemang med att många idag ser revisorn som en samtalspartner som kan se bortom debet och 

kredit och se på företaget som en levande organism i samhället. Revisorn kan bidra med insikter i 

olika saker, vad det än må vara, som företagaren själv inte har någon större insikt i. Revisorns stöd i 

dessa frågor är viktig men även modet att ifrågasätta saker som exempelvis investeringar, kalkyler 

samt marknads- och omvärldsanalyser som företaget har själv gjort. Det gäller då att revisorn är 

tillräckligt insatt i verksamheten för att kunna utgöra detta ”bollplank”. Gustafsson menar att många 

småföretag inte har någon fungerande styrelse, det finns visserligen en styrelse på pappret men sällan 

någon utomstående/oberoende styrelse som kan ifrågasätta verksamheten. I dessa fall är det en styrka 

att ha en utomstående part, i form av en revisor, som kan ifrågasätta vad de gör och inte gör.  

Något som både Hjelte och Petersson (Sten och Marmor AB) hade önskat från sin revisor, är till 

exempelvis mer information kring sådant som rör småföretagare, framförallt när det gäller juridiska 

frågor. Tidigare skickades det ut nyhetsbrev från revisionsbyrån med jämna mellanrum, men nu finns 

den informationen endast att tillgå på internet, vilket gör att mycket av den informationen aldrig når 

fram. Revisionspliktens avskaffande kom till exempel som en nyhet när vi berättade om den. 

Gustafsson (Essio AB) anser också att småföretagare i allmänhet behöver få mer information om 

revisionsbyråernas tjänster och hur dessa anpassas efter kunden. Småföretagare attraheras inte speciellt 

mycket av revision och redovisning, de är mer intresserade av frågeställningar som rör företagandet 

och vad revisionsbyrån kan bidra med för att utveckla den egna verksamheten. Gustafsson säger att det 

är svårt att göra revisions- och redovisningstjänster ”sexiga” trots att de i många fall är nödvändiga 

och menar vidare att småföretagare behöver ett bollplank och ett stöd för att driva verksamheten 

framåt.  
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Prissättning 

Priset på revisions- och redovisningstjänster upplever Hjelte och Petersson (Sten och Marmor AB) 

som dyrt eller till och med mycket dyrt. De håller båda två med om att det är en betydande kostnad 

och Petersson ställer sig tveksam till den debitering och de fakturor som de har fått från 

revisionsbolaget. För ett par år sedan bad han om en specificerad faktura, vilket han då fick men sedan 

har fakturorna återgått till att vara mer ospecificerade igen. Han jämför själv med att hans kunder 

aldrig skulle acceptera en faktura där det enbart stod ”stenbänkar: 10 000 kr”. Petersson ser gärna att 

fakturorna från revisionsbyrån är så pass specificerade att de innehåller både antal timmar, tjänstetyp, 

vem det är som utfört tjänsten och när exakt detta har skett. Inte enbart en klumpsumma på en 

ospecificerad faktura, som det ser ut idag. Gustafsson (Essio AB) upplevde å andra sidan att 

prissättningen var rätt och rimlig i förhållande till det arbete som utfördes, då han hade revisor. 

Gustafsson påpekar däremot att revisions- och advokatbyråer, av alla kategorier, har haft de minst 

specificerade fakturorna. Det har stått redovisningstjänster respektive konsultation och sedan en 

klumpsumma, men där ser Gustafsson en avsevärd förändring då prissättningen idag är ”väldigt 

öppen”. Jernér (Adall Grafiska AB) har däremot svårt att avgöra om kostnaden för revisions- och 

redovisningstjänster är rimlig eller orimlig i förhållande till det arbete som utförs, men han anser att 

revisions- och redovisningsbyråerna tjänar bra och uttrycker att ”det är väl alltid så att den som tjänar 

bra tar för mycket arvode”. Jernér saknar vetskap om hur många timmar revisions- och 

redovisningsbyrån lägger ned i arbete men han skulle inte heller be om någon fakturaspecifikation 

eftersom han förutsätter att tjänsteutövaren inte ”blåser” honom. Skulle han känna sig lurad skulle 

han byta byrå direkt. Om debiteringen är timbaserad eller ej vet han inte, och det är inte heller något 

han lägger stor vikt vid eller har funderat särskilt över. Han mottar fakturan och betalar den utan några 

betänkligheter. Petersson (Sten och Marmor AB) tror att revisionspliktens avskaffande skulle kunna få 

priserna på revisions- och redovisningstjänster att sjunka, då de inte skulle efterfrågas i lika stor 

utsträckning. Om revisorerna säger han så här: ”om de ser att de börjar tappa då måste de ju göra 

någonting”.  

Gustafsson (Essio AB) skulle inte köpa fler revisions- och redovisningstjänster om de blev billigare 

och det tror han inte att han är ensam om. Han jämför med priset på mjölk och menar att han inte 

skulle köpa mer mjölk bara för att den blev 50 öre billigare. Därmed anser han att det inte är där 

problemet ligger, det ligger snarare på ett annat plan, nämligen insikten i vad det kan vara för nytta 

med dessa tjänster. Inte heller Jernér (Adall Grafiska AB) skulle köpa fler revisions- och 

redovisningstjänster om de blev billigare, han köper endast de tjänster han behöver, varken fler eller 

färre. Ingen av respondenterna har upplevt någon anmärkningsvärd prisutveckling de senaste åren på 

revisions- och redovisningstjänster. Gustafsson (Essio AB) menar att de borde bli billigare allt 

eftersom, då de som jobbar mot företaget med tiden blir så väl insatta i verksamheten att det krävs 

färre timmar att utföra tjänsterna, vilket då skulle resultera i en lägre totalkostnad.    
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Revisionspliktens vara eller icke vara 

Gustafsson (Essio AB) valde bort revisionen när det blev möjligt eftersom han inte har behov av att 

låna från kreditgivare, han har inte några anställda och relativt få leverantörer. Därmed finns det få 

intressenter som efterfrågar revisionen utifrån, varför Gustafsson ansåg att nyttan med att avskaffa 

revisionen var större än nyttan med att ha den kvar. Han anser att det var ett lätt beslut att välja bort 

revisionen och ser sin verksamhet som väl lämpad för den målgrupp som omfattas av frivillig revision. 

Gustafsson menar att han säkerligen hade resonerat annorlunda om företaget haft en fastighet som var 

belånad, en checkräkningskredit eller företagsinteckningar i lager etcetera, faktorer som innebär att 

företaget är uppbunden mot banken i en allt högre grad.  

Petersson och Hjelte (Sten och Marmor AB) har aldrig funderat över att byta revisor eller leta efter 

andra alternativ, eftersom de anser att det är svårt att jämföra olika alternativ. Hjelte uttrycker det så 

här; ”man vet vad man har men inte vad man får”. Både Hjelte och Petersson var dessutom 

omedvetna om att revisionsplikten hade avskaffats för små företag. Efter att ha funderat en stund anser 

Hjelte att revisionspliktens avskaffande, i riktigt små företag med enklare verksamhet, är bra och att 

detta troligtvis kommer underlätta för dessa företag, främst genom kostnadsbesparingar. För 

Peterssons och Hjeltes del är det i dagsläget inte intressant att välja bort revisionen, även om de skulle 

omfattas av frivillig revision i framtiden. Petersson uttrycker det såhär: ”vi har ju så jäkla mycket 

lager, inventarier, förbrukningsinventarier och det är ju så mycket sånt som måste skrivas av på rätt 

sätt, annars blir det bara pannkaka (….) nej men jag vill ha revisor”. För att Petersson skulle välja 

bort revisionen skulle det krävas omfattande förenklingar vad gäller både skatter och avdrag. Han 

nämner att ROT-avdraget och byggmomsen är en administrativ börda, som för dem inte ger någon 

utdelning i slutändan. Jernér (Adall Grafiska AB) har inte heller funderat så mycket på 

revisionspliktens avskaffande och huruvida det är bra eller dåligt. Det kanske är bra för vissa, men 

samtidigt öppnar det för att fuska, säger Jernér. Han tror inte heller att han skulle välja bort revisionen 

om han hade haft den möjligheten, eftersom han tycker det är viktigt att allt blir rätt när det gäller 

redovisning. Dessutom menar han att driva ett företag är förenat med mycket ansvar och att köpa både 

revision och redovisning är hans sätt att köpa sig sin trygghet och undvika snedsteg.  

Gustafsson (Essio AB) anser att det beror på ren slentrian att inte fler småföretag har valt bort 

revisionen ännu. Han menar att revisionsbyråerna ska vara glada för att det finns en sådan ”tröghet” 

hos småföretagen som inte hoppar av revisionsplikten direkt. Han drar paralleller med att svenska 

folket sällan byter bank, eftersom tankegångarna ofta är: ”jag vet vad jag har men jag vet inte vad jag 

får”. Gustafsson anser att detta beror på ett behov av trygghet och en rädsla för att bryta upp från det 

gamla och istället välja andra alternativ. Petersson (Sten och Marmor AB) tror att revisionspliktens 

avskaffande skulle kunna orsaka att allt fler sätts i konkurs. Men även att just småföretagare kan, både 

medvetet och omedvetet, göra fel som fortlöper under en längre tid och som inte upptäcks lika lätt som 

i större företag. Gustafsson (Essio AB) nämner skattefusket som en ytterligare nackdel med 
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revisionspliktens avskaffande, men samtidigt tror han att fusket till största del kommer vara omedvetet 

och på grund av oförstånd. Han påpekar att de som uppsåtligen fuskar gör det både med och utan 

revisor och refererar bland annat till stora skandaler såsom Enron.  

4.1.3 SAMMANFATTNING AV INTERVJUERNA 
Då iakttagelserna från intervjuerna används för att konstruera den primära surveyundersökningen 

följer här en sammanfattning av de områden som i intervjuerna framstod viktigast vad gäller värdet av 

revisions- och redovisningstjänster. 

Vad gäller värdet av revisions- och redovisningstjänster framhåller intervjupersonerna faktorer som 

seriositet, trygghet, ordning och reda och ett korrekt skött företag. Många småföretag tenderar att se 

revision och redovisning som ett tråkigt jobb som måste göras, något som småföretagaren själv varken 

har tid, lust eller tillräcklig kompetens att utföra. Det framgår att den här kunskapen inte finns internt i 

småföretag, i samma utsträckning som i stora företag. Det medför att småföretagaren i mångt och 

mycket är utlämnad till revisorns expertis, vilket fordrar tillit och en god relation till revisorn.  

Vad gäller relationen till revisorn framstår personkemin som den viktigaste faktorn. Personliga 

kvalifikationer som noggrannhet, branschkännedom och erfarenhet lyfts också fram som viktiga 

egenskaper. Något som särskilt betonas är det faktum att revisorn uppskattas av småföretag för det 

bollplank och den samtalspartner som de representerar. Det händer då och då att småföretagaren 

behöver fatta beslut om sådant som inte direkt angår deras normala verksamhet, därtill uppkommer 

ofta frågeställningar om krångliga juridiska situationer som småföretagaren kan behöva ventilera med 

en utomstående, företrädelsevis revisorn. Revisorns ansvar är då att kommunicera på en nivå där 

revisorn och småföretagaren förstår varandra.  

Småföretagen upplever generellt att priset på revisions- och redovisningstjänster är högt men det går 

samtidigt att konstatera att de inte skulle köpa fler tjänster om de blev billigare eftersom det inte är där 

problemet ligger. Det handlar snarare om insikten i vilken nytta dessa tjänster tillför till verksamheten. 

Samtliga intervjupersoner anser dock att tjänsterna borde bli billigare efter revisionspliktens 

avskaffande. Att revisionspliktens avskaffande inte har fått ett större genomslag beror troligtvis på ren 

slentrian och på den typiska svenska mentaliteten: ”jag vet vad jag har men jag vet inte vad jag får”. 

Förutom Essio AB, som redan har avskaffat revisorn, skulle de andra två i nuläget inte vilja avskaffa 

revisorn även om de i framtiden skulle komma att omfattas av den frivilliga revisionen.  

4.2 SURVEYUNDERSÖKNING 
Den primära surveyundersökningen är konstruerad med hjälp av tilläggsprogrammet Marketing 

Engineering för Excel, där funktionen Conjoint Analysis har tillämpats. Mer information om själva 

programmet och dess utformning finns i stycke 2.3.3 i metodkapitlet. Surveyundersökningen omfattar 
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totalt 20 småföretag i Linköping och syftar till att undersöka kundens preferenser vad gäller olika 

attribut och attributnivåer som en revisions- och redovisningstjänst består av. I bilaga 2 finns en 

fullständig presentation av surveyundersökningen.  

4.2.1 VAL AV ATTRIBUT 
Utifrån den kunskap som tillförts via litteraturstudien har författarna fått en förståelse för vilka attribut 

en revisions- och redovisningstjänst kan bestå av. Därefter intervjuades småföretag för att skapa en 

förståelse för vilka av dessa attribut som prioriteras av småföretagarna. Då både kundvärde och 

tjänster har en multidimensionell karaktär finns det inga rätt eller fel. Författarna har därför utifrån en 

subjektiv bedömning av dels litteraturstudien och dels intervjuerna, identifierat och valt ut följande 

attribut med tillhörande prestationsnivåer som småföretagarna upplever som betydelsefulla vad gäller 

revisions- och redovisningstjänster.  

ATTRIBUT/NIVÅER Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Storlek på revisionsbyrå Stor Liten  

Tjänsteutövaren Personorienterad Uppgiftsorienterad  

Bollplank 
Mycket rådgivning och 

support 

Lite rådgivning och 

support 

Ingen rådgivning 

och support 

Erfarenhet inom revision och 

redovisning 
Under 3 år Mellan 3 och 5 år Över 5 år 

Pris Högre pris Lägre pris  

Debitering Specificerad faktura Ospecificerad faktura  

Tabell 4.1 – Valda attribut och prestationsnivåer för revisions- och redovisningstjänster 

Nedan förklaras valen av de olika attributen och dess prestationsnivåer utifrån insamlad teori och 

empiri. Prestationsnivåerna anger som namnet antyder vilka olika nivåer som attributet kan prestera. 

Avsikten är att skildra ytterligheter för att kunden ska kunna ställas inför scenarion där en köpslagning 

behöver ske över vilken nivå som är den mest attraktiva. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att 

kombinationerna endast speglar fiktiva scenarion för att skildra vad kunden föredrar, det handlar alltså 

inte om att kunden ska utvärdera det befintliga erbjudandet, så som det ser ut idag. Observera också att 

respondenterna inte tagit del av definitioner eller något resonemang kring de attribut och 

prestationsnivåer som använts, förutom den information som lämnats i samband med informationsmail 

och distribution av surveyundersökningen. Detta för att på ett tillförlitligt och oberoende sätt fånga 

respondenternas spontana associationer och preferenser kring ämnet.  

Storlek på revisionsbyrå 
Att storleken på revisionsbyrån skulle ha betydelse för hur småföretagare väljer kan delas upp i två 

ytterligheter. Som stor revisionsbyrå kan ”the big 4” inräknas vilket inkluderar PwC, Ernst & Young, 
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Deloitte och KPMG. Med storleken kommer också starka och välkända varumärken, samt att det inom 

byråns väggar, förutom revision och redovisning, dessutom finns flera olika avdelningar med 

specialister inom exempelvis skatt och juridik. En liten byrå har oftast en starkare lokal förankring och 

begränsade resurser vad gäller breddad såväl som specialiserad rådgivning. Småföretagarnas behov av 

specialiserade tjänster är i de flesta fall begränsat om det inte föreligger internationell handel eller 

liknande. Grönroos (2008) dimension vid namn tillgänglighet och flexibilitet kan tänkas fånga detta 

valda attribut liksom Beattie och Fearnleys (1995) dimension storlek på revisionsbyrå som gör en 

distinktion mellan lokal revisionsbyrå med geografisk närhet och nationell revisionsbyrå med en större 

geografisk spridning. Intervjupersonerna har alla anlitat mindre byråer vilket tyder på att det kan vara 

viktigt för småföretagare. 

Tjänsteutövaren 
I litteraturstudien framgår att tjänsteutövaren har en central roll i utförandet av en tjänst (Grönroos, 

2008, Tschudi, 2005), i detta fall en revisions- och redovisningstjänst. Förstudien styrker detta genom 

att samtliga intervjupersoner på ett eller annat sätt nämnt personkemi som avgörande vid val av 

revisionsbyrå eller tjänst. Vilken personlighetstyp tjänsteutövaren har kan därför inverka på 

upplevelsen av tjänsten och har delats upp i två nivåer, uppgiftsorienterad och personorienterad. 

Dessa två nivåer utgör medvetet varandras ytterligheter och grundas genom en sammanvägning av 

revisorns professionella förhållningssätt; omdöme kontra struktur (Tschudi, 2005) och revisorns 

personlighetstyp; extrovert kontra introvert (Jung, 1920).  

Bollplank 
I förstudien framgår det tydligt att en värdeskapande del av revisionen är det bollplank som revisorn 

utgör för småföretagaren. Att kunna bolla funderingar och frågor om verksamheten med revisorn 

medför ett stort stöd. Författarna har identifierat tre nivåer av detta attribut, vilka är: mycket rådgivning 

och support, lite rådgivning och support samt ingen rådgivning och support. De två första nivåerna 

kan ses som varandras ytterligheter medan den tredje nivån: ingen rådgivning och support fångar in de 

som inte är intresserade av eller inte har något behov av detta. Detta attribut undersöker i vilken 

utsträckning småföretagare faktiskt vill använda och behöver detta bollplank. Enligt tidigare forskning 

från bland annat Bennett och Robson (1999) är rådgivning av stor vikt för småföretag och 

rådgivningsdelen har även utvecklats starkt under de senaste åren (Wahlin och Vikström 2008), varför 

denna del får utrymme i vår undersökning.   

Erfarenhet inom revision och redovisning 
Liksom de två tidigare attributen knyter även detta attribut an till personen som utför tjänsten, det vill 

säga tjänsteutövaren. Vid förstudien framhöll en av intervjupersonerna att erfarenhet och 

utbildningsnivå inom revision och redovisning var mycket viktigt. Det beror främst på att kunden 

måste kunna lita på att tjänsteutövaren utför ett korrekt arbete, då de är utlämnade till revisorns 

expertis. Attributet består av tre valda nivåer, vilka är: under tre års erfarenhet, tre till fem års 
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erfarenhet och över fem års erfarenhet av revision och redovisning. Gränserna är medvetet valda för 

att inkludera och spegla titlar som godkänd och auktoriserad revisor samt godkänd och auktoriserad 

redovisningskonsult. För att undvika att förvirra respondenterna med invecklade titlar har vi dock 

endast specificerat erfarenheten med antal år. Likt de kvalitetsdimensioner som Grönroos (2008) 

skildrar, utgör professionalism och färdigheter ett av attributen. Detta styrks även i den tidigare 

forskningen om attribut hänförliga till revision och redovisning, där erfarenhet är ett viktigt attribut 

som i någon form nämns i samtliga studier (Grönroos, 2008, Behn et al., 1997, Kilgore et el., 2011, 

Beattie och Fearnley, 1995).   

Pris 
Attributet pris är uppdelat i två ytterligheter, högre och lägre pris. I samband med revisionspliktens 

avskaffande, där syftet i första hand var att minska utgifterna för småföretagare, vill vi se om och hur 

stor vikt de faktiskt fäster vid prissättningen av revisions- och redovisningstjänster. Intervjupersonerna 

har förmedlat olika svar på hur de uppfattar priset på dessa tjänster, vissa anser att det är alldeles för 

högt medan andra inte ifrågasätter prissättningen. Undersökningen kommer ge indikationer på vilken 

vikt priset har och vad småföretagen föredrar, något som behövs utredas för att kunna bidra i debatten 

om den värdebaserade prissättningen. Priset finns även att finna i Beattie och Fearnleys (1995)  

undersökning där den utgör en erkänd värdedimension.  

Debitering 
Attributet debitering framkom som viktigt i samband med intervjuerna då ospecificerade fakturor kan 

inverka negativt på kundens upplevda värde. I förstudien efterfrågade en av intervjupersonerna en mer 

transparent debitering, medan en annan ansåg att debiteringen idag är väldigt öppen till skillnad från 

tidigare. De traditionellt ospecificerade fakturorna kan komma att ifrågasättas i allt högre grad nu då 

kunderna har ett större inflytande i och med revisionspliktens avskaffande, menar bland annat Rosén 

(2010). De två nivåerna för attributet debitering är därför specificerad faktura och ospecificerad 

faktura, vilket kan ses som två ytterligheter.  

4.2.2 RESULTAT AV SURVEYUNDERSÖKNINGEN 
I undersökningens första del fick respondenterna uppgiften att fördela 100 poäng över samtliga 

attribut, i enlighet men den vikt respondenten fäster vid de olika attributen. Resultatet presenteras 

nedan i turordning, med det attribut som fick flest poäng först. 

VIKTEN AV DE OLIKA ATTRIBUTEN 
Erfarenhet inom 
revision och redovisning 

Bollplank Tjänste-
utövaren 

Pris Storlek på 
revisionsbyrå 

Debitering 

22,5 % 22,3 % 20,9 % 17,2 % 9,5 % 7,6 % = 100 % 

450 poäng 445 poäng 418 poäng 345 poäng 190 poäng 152 poäng = 2000 poäng 

Tabell 4.2 – Resultatet av 100-poängsfördelningen 
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I resultatsammanställningen framgår att respondenterna fäster allra störst vikt vid tjänsteutövarens 

erfarenhet inom revision och redovisning. Tätt följt av det bollplank som tjänsteutövaren utgör och 

tjänsteutövaren i sig, vilket indikerar att tjänsteutövaren spelar en avgörande roll i upplevelsen av 

tjänsten. Priset är också betydelsefullt men klart underordnat de attribut som hänförs till 

tjänsteutövaren. Storleken på revisionsbyrån tillsammans med debiteringen fäster respondenterna 

minst vikt vid i relation till de övriga attributen. Det går dock att konstatera att de inte är helt oviktiga 

då de faktiskt har erhållit en viss poäng, vilket kan jämföras med ett scenario där attributet erhållit noll 

poäng och därför varit helt ointressant. 

I undersökningens andra del har respondenterna ställts inför ett antal olika kombinationer av 

attributens olika prestationsnivåer med uppgift att betygsätta kombinationerna från skala noll till tio, 

där tio representerar bästa möjliga kombination och vise versa. Totalt antal möjliga kombinationer av 

de utvalda prestationsnivåerna är 144 stycken, där programmet sedan valt ut 16 stycken representativa 

och olikartade kombinationer.   

Här speglas småföretagarnas preferenser och prioriteringar vad gäller attributens olika 

prestationsnivåer, eftersom de behöver köpslå mellan alternativen utefter vikten de fäster vid de olika 

nivåerna. Den kombination som presenterar flest prioriterade prestationsnivåer bör således få högst 

poäng. Nedan presenteras fem av de sexton kombinationer som enligt resultatet av undersökningen fått 

högre sammanlagt betyg än de övriga.  

ATTRIBUT/KOMBINATION Kombination 4 Kombination 3 Kombination 8 Kombination 15 Kombination 2 

Storlek på revisionsbyrå Liten byrå Liten byrå Liten byrå Stor byrå Stor byrå 

Tjänsteutövaren Uppgiftsorienterad Personorienterad Personorienterad Uppgiftsorienterad Uppgiftsorienterad 

Bollplank 
Mycket rådgivning 
och support 

Mycket rådgivning 
och support 

Lite rådgivning 
och support 

Lite rådgivning 
och support 

Mycket rådgivning 
och support 

Erfarenhet inom revision 
och redovisning Mellan 3-5 år Över 5 år Mellan 3-5 år Över 5 år Mellan 3-5 år 

Pris Högre pris Lägre pris Lägre pris Lägre pris Lägre pris 

Debitering 
Specificerad 
faktura 

Ospecificerad 
faktura 

Specificerad 
faktura 

Specificerad 
faktura 

Ospecificerad 
faktura 

RANKING 1 2 3 4 5 

TOTALPOÄNG 142 134 127 117 114 

Tabell 4.3 – Presentation av de fem kombinationer som erhöll högst betyg i undersökningen 

Som framgår i resultatsammanställningen har kombination fyra erhållit det absolut högsta betyget. 

Småföretagarna i undersökningen värdesätter alltså: en liten byrå, en uppgiftsorienterad 

tjänsteutövare, mycket rådgivning och support, en tjänsteutövare med mellan tre till fem års 

erfarenhet, ett högre pris och en specificerad faktura. Om man ser till de prestationsnivåer som 
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relativt sett dominerar vad gäller samtliga fem förstavalskombinationer, framträder en bild av att 

småföretagarna övergripande värdesätter en liten byrå, en uppgiftsorienterad tjänsteutövare, mycket 

rådgivning och support, en längre erfarenhet, ett lägre pris och en specificerad faktura.   

För att sätta respondenternas främsta val i ett sammanhang presenteras nedan de fem kombinationer 

som erhållit de lägsta betygen i undersökningen. 

ATTRIBUT/KOMBINATION Kombination 13 Kombination 11 Kombination 12 Kombination 10 Kombination 9 

Storlek på revisionsbyrå Liten byrå Stor byrå Stor byrå Liten byrå Liten byrå 

Tjänsteutövaren Uppgiftsorienterad Personorienterad Uppgiftsorienterad Uppgiftsorienterad Personorienterad 

Bollplank 
Lite rådgivning 

och support 

Ingen rådgivning 

och support 

Ingen rådgivning 

och support 

Ingen rådgivning 

och support 

Ingen rådgivning 

och support 

Erfarenhet inom revision och 

redovisning 
Under 3 år Över 5 år Mellan 3-5 år Mellan 3-5 år Under 3 år 

Pris Högre pris Högre pris Lägre pris Högre pris Lägre pris 

Debitering 
Ospecificerad 

faktura 

Specificerad 

faktura 

Ospecificerad 

faktura 

Specificerad 

faktura 

Ospecificerad 

faktura 

RANKING 12 13 14 15 16 

TOTALPOÄNG 63 61 
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Tabell 4.4 – Presentation av de fem kombinationer som erhöll lägst betyg i undersökningen 

Genom att studera tabell 4.4 framgår en bild av vad kunderna inte efterfrågar i lika stor utsträckning. 

Vid en första anblick verkar utfallet mycket spretigt där många olika prestationsnivåer finns 

representerade, vad som dock framstår som tydligt och enhälligt är det faktum att kombinationerna 

representerar ingen eller lite rådgivning och stöd. Detta indikerar att respondenterna i en högre grad 

prioriterar mycket rådgivning och stöd framför att erhålla högre prestationsnivåer av de övriga 

attributen. 

4.3 SAMMANFATTNING 
Intervjuerna sammanfattades redan under stycke 4.1.3, då det var av betydelse för utformningen av 

surveyundersökningen. Den primära surveyundersökningen genomfördes med totalt 20 småföretag 

och syftar till att undersöka kundens preferenser vad gäller de attribut med tillhörande 

prestationsnivåer som en revisions- och redovisningstjänst består av. Attributen och dess 

prestationsnivåer valdes utifrån den kunskap som tillgodogjorts via litteraturstudien och förstudien. I 

undersökningens första del fick respondenterna fördela 100 poäng mellan de olika attributen enligt den 

vikt de fäster vid dem. Här framgår det att attributet erfarenhet inom revision och redovisning, tätt följt 

av det bollplank som tjänsteutövaren utgör och tjänsteutövaren i sig är de attributen som 

respondenterna fäster allra störst vikt vid. Det indikerar att tjänsteutövaren, som alla attribut är knutna 
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till, spelar en central roll i upplevelsen av tjänsten. Vidare fick respondenterna betygsätta totalt 16 

kombinationer från skala noll till tio, vilket speglar kundens preferenser i och med den köpslagning 

som sker mellan de olika kombinerade prestationsnivåerna. Fem kombinationer fick totalt ett bättre 

betyg än de övriga och kombinationen med högst poäng består av: en liten byrå, en uppgiftsorienterad 

tjänsteutövare, mycket rådgivning och support, mellan tre till fem års erfarenhet inom revision och 

redovisning, ett högre pris och en specificerad faktura. Vid en jämförelse med de kombinationer som 

fått de lägsta betygen i undersökningen, vars gemensamma nämnare är ingen och lite rådgivning och 

support, framstår attributet bollplank med tillhörande prestationsnivå; mycket rådgivning och stöd som 

en prioriterad och uppskattad faktor vad gäller revisions- och redovisningstjänster. Nedan följer en 

jämförelse mellan kombinationen med högst poäng respektive lägst poäng.  

ATTRIBUT/KOMBINATION Kombination 4 med högst 

poäng 

Kombination 9 med lägst 

poäng  

Storlek på revisionsbyrå Liten byrå Liten byrå 

Tjänsteutövaren Uppgiftsorienterad Personorienterad 

Bollplank 
Mycket rådgivning och 

support 

Ingen rådgivning och 

support 

Erfarenhet inom revision och 

redovisning 
Mellan 3-5 år Under 3 år 

Pris Högre pris Lägre pris 

Debitering Specificerad faktura Ospecificerad faktura 

RANKING 1 16 

TOTALPOÄNG 142 51 

Tabell 4.5 – Sammanfattning av resultatet från surveyundersökningen 
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5 ANALYS 
 detta kapitel analyseras resultatet av studien utifrån de insamlade sekundära och primära data från 

litteraturstudien, intervjuerna och surveyundersökningen. Analysen syftar till att vara behjälplig för att 

kunna besvara forskningsfrågorna. 

Revisionspliktens avskaffande ledde till en marknadsorientering där klientens behov och önskemål 

ligger i fokus. I linje med klientfokuseringen har den värdebaserade prissättningen lyfts fram som ett 

alternativ, vilken i dagsläget är svår att implementera då det saknas tillräcklig kunskap om 

småföretagarnas värde av revisions- och redovisningstjänster. Människor söker rationellt efter att 

maximera sin nytta, vilket bland annat behandlas i den utilitaristiska läran om nyttomaximering. Vad 

som vore optimalt och därmed nyttomaximerande, utifrån småföretagarnas synvinkel, kan utgöra ett 

steg i processen med att implementera en ’utifrån och in’ strategi likt den värdebaserade 

prissättningen, vilket analysen ämnar utreda mer noggrant.  

Inledningsvis presenteras den optimala kombinationen utifrån respondenternas sammanvägda 

betygsättning genom analysverktyget i Conjoint Analysis. Därefter analyseras två, av författarna 

identifierade och dominerande värdedimensioner för att avslutningsvis utreda vad denna information 

kan ha för konsekvenser för revisionsbyråerna. 

Surveyundersökningens första del, där respondenterna blev tillfrågade att fördela 100 poäng enligt den 

vikt de fäster vid de olika attributen, kallas fortsättningsvis för fördelningsmomentet. 

Surveyundersökningens andra del, där respondenterna fick betygsätta 16 olika kombinationer enligt en 

skala från noll till tio, benämns fortsättningsvis som betygssättningsmomentet.  

5.1 DEN OPTIMALA KOMBINATIONEN 
Genom att undersöka småföretagarnas preferenser vad gäller olika kombinationer av prestationsnivåer 

relaterade till revisions- och redovisningstjänster kan den optimala kombinationen presenteras genom 

en analys utförd via Conjoint Analysis. Analysen väger ihop respondenternas svar med hjälp av 

formeln för logit choice rule, vilken återfinns i metodkapitlet i figur 2.1. Den optimala kombinationen 

motsvarar den maximala nyttan klienten kan uppnå inom ramen för de medel han eller hon disponerar, 

vilket enligt Artsberg (2003) hör ihop med teorin om den rationella människan som alltid strävar efter 

att optimera sina beslut. 

Conjoint Analysis presenterar tre kombinationer som enligt respondenternas sammanvägda 

betygsättning representerar de optimala prestationsnivåerna. Den köpslagning som småföretagarna har 

genomfört vid betygsättningen av de olika kombinationerna i undersökningen visar vilka 

prestationsnivåer som framstår som allra viktigast och därmed avgörande, oavsett hur de är 

I 
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kombinerade. Nedan följer de tre optimala kombinationerna i den ordning enligt vilken 

småföretagarna fördrar dem. 

ATTRIBUT/OPTIMAL KOMBINATION Optimal kombination 1 Optimal kombination 2 Optimal kombination 3 

Storlek på revisionsbyrå Liten byrå Liten byrå Stor byrå 

Tjänsteutövaren Personorienterad Uppgiftsorienterad Personorienterad 

Bollplank 
Mycket rådgivning och 

support 

Mycket rådgivning och 

support 

Mycket rådgivning och 

support 

Erfarenhet inom revision och 

redovisning 
Över 5 år Över 5 år Över 5 år 

Pris Lägre pris Lägre pris Lägre pris 

Debitering Specificerad faktura Specificerad faktura Specificerad faktura 

Tabell 5.1 – Presentation av de tre optimala kombinationerna enligt Conjoint Analysis 

Enligt den första och därmed främsta optimala kombinationen föredrar småföretagarna 

prestationsnivåerna: en liten byrå, en personorienterad tjänsteutövare, mycket rådgivning och support, 

en tjänsteutövare med över fem års erfarenhet, ett lägre pris och en specificerad faktura. Vid en första 

anblick verkar de tre optimala kombinationerna i tabell 5.1 mycket lika varandra. De två i 

turordningen följande optimala kombinationerna skiljer sig endast från den första vad gäller 

tjänsteutövaren och byråstorleken. Optimal kombination 2 föredrar en uppgiftsorienterad 

tjänsteutövare, allt annat lika medan optimal kombination 3 föredrar en stor byrå, allt annat lika. Det 

går därför att konstatera att, i den bästa av världar, föredrar småföretagarna övergripande allra helst 

mycket rådgivning och support, en tjänsteutövare som har över fem års erfarenhet, ett lägre pris och 

en specificerad faktura. Relativt sätt föredrar de dessutom en liten byrå och en personorienterad 

tjänsteutövare, i enlighet med den första optimala kombinationen. 

Erfarenhet, bollplank och tjänsteutövaren 
Eftersom småföretagarna, enligt fördelningsmomentet, fäster störst vikt vid tjänsteutövarens 

erfarenhet inom revision och redovisning tätt följt av det bollplank som tjänsteutövaren utgör, framstår 

det som logiskt att de högsta prestationsnivåerna av erfarenhet och bollplank också är de som 

småföretagarna föredrar enligt ett optimalt scenario. De beror också av varandra eftersom en lång 

erfarenhet indikerar en högre kompetens och högre specialistkunskaper, vilket underlättar för 

tjänsteutövaren att tillgodose prestationsnivån mycket rådgivning och support. FAR (a) menar också 

att rådgivning får en allt större betydelse i och med revisionspliktens avskaffande och att revisorn i en 

högre grad behöver anta rollen som en säljande konsult. Attributen erfarenhet och bollplank, liksom 

tjänsteutövaren i sig, går samtliga att härleda till personen som utför tjänsten. Enligt den första 
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optimala kombinationen föredrar småföretagarna en personorienterad tjänsteutövare, vilket indikerar 

att småföretagaren helst anlitar sociala och utåtriktade människor i strävan efter en god relation. Detta 

bekräftas av Behn et al. (1997) som konstaterar att kommunikationen och relationer spelar en stor roll 

vad gäller kundnöjdheten. Det stämmer även överens med Jernér (Adall Grafiska AB) som konstaterar 

att livet är för kort för att göra affärer med människor man inte trivs med. Resultatet stödjer tidigare 

forskning som konstaterar att attribut hänförliga till tjänsteutövaren är viktigare än attribut hänförliga 

till revisionsbyrån i stort (Behn et al., 1997).  

Priset 
Enligt fördelningsmomentet är priset inte det viktigaste attributet, utan underordnas de attribut som 

härrör till tjänsteutövaren. Det bekräftas av Petersson (Sten och Marmor AB) som inte prioriterar det 

billigaste alternativet, det viktigaste är snarare att företagets intressen förvaltas väl. Gustafsson (Essio 

AB) instämmer och menar att småföretagare inte skulle köpa fler revisions- och redovisningstjänster 

för att de blev billigare, det handlar istället om att förstå nyttan med tjänsterna. En prissättningsmodell 

som tar hänsyn till nyttan är enligt Rosén (2010) den värdebaserade prissättningen. Enligt Grönroos 

(2008) kan priset ses som ett kvalitetskriterium, vilket kan förklara varför det inte prioriteras främst. 

Enligt den optimala kombinationen föredrar småföretagarna ett lägre pris framför ett högre pris, vilket 

faller sig naturligt då det alltid finns en strävan efter kostnadsminimering hos företag för att öka 

vinstmarginalerna.  

Revisionsbyråns storlek och debiteringen 
Revisionsbyråns storlek tillsammans med debiteringen är relativt oprioriterade attribut då 

småföretagarna, enligt fördelningsmomentet, fäster minst vikt vid dessa i relation till de övriga. Enligt 

Kilgore et al. (2011) är byråstorleken det främsta kunderna kan observera utifrån. Därför menar både 

Kilgore et al. (2011) och Beattie och Fearnley (1995) att byråstorleken kan vara ett avgörande attribut. 

Enligt den optimala kombinationen föredrar småföretagarna en liten byrå, vilket också stämmer 

överens med hur de intervjuade småföretagen hade valt. En liten revisionsbyrå har oftast ett begränsat 

tjänsteutbud vilket dock inte spelar så stor roll för småföretagare eftersom de oftast inte är i behov av 

mer än revision och redovisning. En liten byrå förknippas dessutom oftast med en lokal förankring 

vilket kan upplevas som en trygghet då klienten och revisionsbyrån delar en gemensam egenskap. Att 

både klienten och revisionsbyrån är små kan inverka positivt på relationen, då de från start delar vissa 

likartade problemställningar. Debiteringen motsvarar det attribut som småföretagarna fäster minst vikt 

vid i relation till de övriga. Gustafsson (Essio AB) menar att debiteringen i revisionsbranschen 

historiskt sett varit den minst specificerade men att den idag är mer öppen. Petersson (Sten och 

Marmor AB) är dock fortfarande kritisk och efterfrågar en mer transparent debitering, vilket 

harmoniserar med det faktum att småföretagarna enligt denna studie anser det vara optimalt med en 

specificerad faktura. Detta kan vara ett viktigt attribut då Rosén (2011) menar att en diskussion som 

uppstår till följd av en ospecificerad faktura kan inverka negativt på det upplevda värdet. 
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Är de optimala kombinationerna möjliga? 
Huruvida de optimala kombinationerna är realistiska är dock svårt att avgöra då främst 

prestationsnivåerna mycket stöd och rådgivning tillsammans med en lång erfarenhet inom revision och 

redovisning fordrar ett högre pris, eftersom det inkluderar fler nerlagda arbetstimmar och en högre 

kompetens hos tjänsteutövaren, vilket torde utgöra en högre produktionskostnad för revisionsbyrån. 

Utifall någon av kombinationerna i tabell 5.1 är möjlig att förverkliga, eller om någon av 

prestationsnivåerna är möjlig att tillhandahålla, är de i vilket fall att anse som optimala och 

nyttomaximerande ur småföretagarens synvinkel. 

5.1.1 DEN TILLFREDSSTÄLLANDE KOMBINATIONEN 
Någon av de optimala kombinationerna fanns emellertid inte som ett alternativ i 

surveyundersökningen, varför småföretagarna istället strävade efter att finna en tillfredsställande 

kombination. Enligt Artsberg (2003) motsvarar den tillfredställande kombination den kombination 

som med de medel klienten disponerar är så bra som möjligt. I detta fall anser de undersökta 

småföretagarna att kombination fyra (som fick högst totalpoäng i betygsättningsmomentet) är den 

kombination som är så bra som möjligt av de totalt 16 kombinationer som småföretagarna hade att 

välja på. Skillnaden mellan den tillfredsställande kombinationen och den optimala kombinationen 

återfinns nedan. 

ATTRIBUT/KOMBINATION Resultatet av undersökningen 

– kombination 4 med högst 

poäng 

Resultatet av analysen –  

den första optimala 

kombinationen 

Storlek på revisionsbyrå Liten byrå Liten byrå 

Tjänsteutövaren Uppgiftsorienterad Personorienterad 

Bollplank Mycket rådgivning och support Mycket rådgivning och support 

Erfarenhet inom revision och redovisning Mellan 3-5 år Över 5 år 

Pris Högre pris Lägre pris 

Debitering Specificerad faktura Specificerad faktura 

Tabell 5.2 – Jämförelse mellan den tillfredsställande och den optimala kombinationen 

Till skillnad från den första optimala kombinationen, har kombination fyra som i 

surveyundersökningen blev respondenternas främsta val, en uppgiftsorienterad tjänsteutövare, som har 

mellan tre till fem års erfarenhet och dessutom ett högre pris. Gemensamt har den första optimala 

kombinationen och kombination fyra en liten byrå, mycket rådgivning och support och en specificerad 

faktura. Det indikerar att kunden kan uppnå tillfredsställelse, men inte nyttomaximering, genom att 

kompromissa med vissa prestationsnivåer i utbyte mot högre prestationsnivåer av attribut som anses 

speciellt viktiga. I detta fall kunde småföretagarna kompromissa med prestationsnivåerna tillhörande 

attributen; erfarenhet, tjänsteutövare och pris i utbyte mot högre prestationsnivåer vad gäller 

byråstorlek, bollplank och debitering.  
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5.2 VÄRDEDIMENSIONER 
Utifrån den primära empiriska undersökningen liksom tidigare forskning och teori inom ämnet 

framgår en bild av klientens/småföretagarens upplevda värde av revisions- och redovisningstjänster. 

Enligt Jiang och Wang (2006) bör företag som tillhandahåller utilitaristiska tjänster, likt revisions- och 

redovisningstjänster, i första hand koncentrera sig på att tillfredsställa de funktionella behoven men 

kan dessutom i ett andra steg försöka tillgodose mer hedonistiska behov.  

Genom hedonistisk konsumtion söker klienten, enligt Batra och Ahtola (1991), efter en affektiv 

tillfredsställelse. Den affektiva tillfredsställelsen berör, enligt Jiang och Wang (2006), de 

känslomässiga aspekterna av tjänsten, där främst värden som glädje och lust framhålls. Enligt 

Sànschez-Fernández et al (2009) utgör lust en av värdedimensionerna hos en tjänst, som främst angår 

relationen mellan klient och tjänsteutövare. Denna studie visar att värden förknippade med 

tjänsteutövaren spelar en central roll i upplevelsen av tjänsten, vilket indikerar att det kan finnas mer 

hedonistiska inslag i revisions- och redovisningstjänster. De dimensioner som i denna studie 

identifierades som de viktigaste hedonistiska inslagen är relationen till tjänsteutövaren och den 

rådgivning som tjänsteutövaren förmedlar, vilka båda två knyter an till mer känslomässiga aspekter, 

där värden som exempelvis glädje och lust går att härledas.     

5.2.1 RELATION TILL TJÄNSTEUTÖVAREN 
I tidigare studier framgår det att attribut hänförliga till revisionsteamet är viktigare än attribut 

hänförliga till revisionsbyrån i stort (Behn et al., 1997). Det syns även tydligt i denna studie då det 

efter den primära empiriska undersökningen framgår att de attribut som är hänförliga till personen som 

utför tjänsten (erfarenhet, bollplank och tjänsteutövaren) är de viktigaste attributen av den totala 

upplevelsen av tjänsterna revision och redovisning. Samtliga intervjupersoner framhåller dessutom 

vikten av en god relation och att personkemin är mycket viktig för att relationen ska fungera. 

Huruvida småföretagarna föredrar en personorienterad eller uppgiftsorienterad tjänsteutövare, råder 

det delade meningar om i undersökningen. Enligt den kombination som erhållit högst poäng i 

betygsättningen (kombination 4) är tjänsteutövaren uppgiftsorienterad medan tjänsteutövaren däremot 

är personorienterad enligt den första optimala kombinationen. Det indikerar att det i realiteten torde 

finnas en balans mellan de båda ytterligheterna där tjänsteutövaren besitter både en personorienterad 

och uppgiftsorienterad sida. Det stämmer överens med Tschudis (2005) konstaterande, att en balans 

mellan vad som i revisionssammanhang kallas för omdöme och struktur är önskvärt.  

Enligt balansen kan revisorn alltså agera dels på ett intuitivt och känslobetonat sätt med en kvalitativ 

och organisk helhetssyn (omdöme), vilket harmoniserar med vad som i undersökningen benämns som 

en personorienterad tjänsteutövare. I enlighet med Jungs (1920) psykologiska tolkning av olika 

personlighetstyper representerar den personorienterade tjänsteutövaren en mer extrovert person som 
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finner energi från relationen med andra människor. Det är också denna sida hos tjänsteutövaren som 

främst skapar långvariga och goda relationer med klienterna, vilket knyter an till de hedonistiska 

värdena såsom glädje och lust. Detta knyter även an till Sànschez-Fernández et al (2009) inre 

värdedimensioner av en tjänst, där dimensionen lust tar till vara på personliga egenskaper hos 

tjänsteutövaren och personkemi, vilket kan bidra till en god upplevd relation.  

Å andra sidan kan revisorn agera på ett mer rationellt och analytiskt sätt med en regelorienterad och 

mekanisk syn (struktur), vilket harmoniserar med vad som benämns som uppgiftsorienterad 

tjänsteutövare i undersökningen. Den uppgiftsorienterade tjänsteutövaren representerar en mer 

introvert person vars energi flödar inåt sig själv, åt egna tankar och idéer. Denna sida hos 

tjänsteutövaren knyter an till de mer utilitaristiska värdena där den utförda tjänsten tillfredsställer 

småföretagarens funktionella behov. Därför säkerställer denna sida av tjänsteutövaren att tjänsterna 

revision och redovisning de facto blir noggrant och korrekt utförda och att klienten därmed kan känna 

sig säker på att företaget är korrekt skött. Detta knyter även an till Sànschez-Fernández et al. (2009) 

yttre värdedimensioner av en tjänst; effektivitet, kvalitet och socialt värde, vilket förklaras mer 

utförligt i kommande stycke 5.3.1. 

Som Jung (1920) konstaterar, finns både den extroverta och introverta personlighetstypen 

representerade hos alla individer, där den ena typen dock oftast dominerar över den andra. Resultatet 

av denna studie indikerar att småföretagarna efterfrågar båda förhållningssätten eftersom de båda två 

symboliserar viktiga värdeskapande dimensioner av en revisions- och redovisningstjänst. Enligt ett 

optimalt scenario får dock gärna den personorienterade sidan av tjänsteutövaren dominera över den 

uppgiftsorienterade.  

Varför relationen kan framstå som viktig i småföretag kan också bero på att småföretagare, på grund 

av brister i den interna kompetensen, är mer utlämnad till tjänsteutövarens expertis. En god relation 

skapar en högre tillit, vilket småföretagare eftersträvar då de vill känna trygghet och säkerhet i att 

tjänsteutövaren genomför ett korrekt arbete. De intervjuade småföretagen bekräftar att detta är mycket 

viktigt och att en relation där faktorer som personkemi och tillit inte uppnås innebär att småföretagaren 

hellre byter revisor/redovisningskonsult. Genom den goda relationen med tjänsteutövaren skapas de 

hedonistiska inslagen såsom glädje och lust, vilket enligt denna studie värdesätts av småföretagarna 

utöver den utilitaristiska och funktionella nyttan som förmedlas genom utnyttjandet av tjänsterna i sig. 

För att förstärka klientens värde av revisions- och redovisningstjänster kan 

revisorn/redovisningskonsulten därför verka för att skapa en god relation. 

5.2.2 RÅDGIVNING FRÅN TJÄNSTEUTÖVAREN 
Enligt en tidigare studie (Bennett och Robson, 1999) är det inte ovanligt att just småföretag anlitar 

extern part för rådgivning och konsultation, vilket grundar sig bristen på intern kompetens. Gustafsson 

(Essio AB) menar att många frågeställningar som småföretagare möter i arbetet är främmande för den 
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egna verksamheten, varför insikterna inom ämnet ofta är begränsade eller obefintliga. 

Intervjupersonerna framhåller bland annat ämnen som juridik och investeringsbeslut, där de gärna tar 

hjälp från exempelvis revisorn. I vilken utsträckning småföretagare anlitar extern rådgivning hörde, 

enligt Bennett och Robsons (1999) studie, ihop med det förtroende de fäster till revisorn och/eller 

revisionsbyrån. De som uppvisade högst grad av specialistkunskaper fick också högst förtroende. 

I betygsättningsmomentet framgår att just attributet bollplank med tillhörande högsta prestationsnivå 

mycket rådgivning och support har en avgörande karaktär. Dels på grund av att detta attribut 

dominerar i de kombinationer som småföretagarna har betygsatt högst och dels på grund av att den 

gemensamma nämnaren för kombinationerna som erhöll allra lägst poäng var avsaknaden av denna 

prestationsnivå. Att den högsta prestationsnivån av bollplank dessutom anses vara optimal ur 

småföretagarens synvinkel befäster betydelsen av mycket rådgivning och support. Detta bekräftas 

också i intervjuerna där småföretagen uppskattar det bollplank och den samtalspartner som revisorn 

representerar. Att kunna bolla olika frågeställningar, oavsett vilket område det gäller, där revisorn kan 

bidra med insikter som småföretagaren själv inte har, upplevs som mycket värdefullt.  

Rådgivningen fordrar dock att revisorn har tillräcklig kompetens och branschkännedom. Revisions- 

och redovisningstjänster är enligt Grönroos (2008) kunskapsintensiva tjänster, varför kvaliteten i 

huvudsak beror på tjänsteutövarens kompetens. Något som småföretagarna värdesätter högt, eftersom 

det i fördelningsmomentet framkom att erfarenhet inom revision och redovisning är det attribut som 

de prioriterar främst. Bilden förstärks ytterligare då det enligt småföretagarens perspektiv vore 

optimalt med en revisor som har den högsta prestationsnivån av erfarenhet, det vill säga över fem års 

erfarenhet inom revision och redovisning. En längre erfarenhet indikerar en högre kompetens och är 

ofta förknippat med titlar som godkänd och auktoriserad revisor/redovisningskonsult. Detta 

harmoniserar också med ett högre förtroende, som enligt Bennett och Robson (1999) är avgörande för 

hur mycket rådgivning småföretagen anlitar. 

Småföretagarna fäster alltså stor vikt vid och värde i attributet mycket rådgivning och support. Att 

småföretagare förväntar sig rådgivning som egentligen inte ingår i revisorns arbetsuppgifter utgör 

enligt Johansson och Kraft (2007) en stor del av förväntningsgapet. Därmed finns ett behov och 

intresse av att förtydliga informationen kring vad som faktiskt ingår och inte i rena revisions- och 

redovisningstjänster och vilken slags rådgivning småföretagaren behöver anlita utöver dessa tjänster, 

för att förstärka det befintliga värdet av revisions- och redovisningstjänster. Utöver den funktionella 

nyttan som själva tjänsten rådgivning bidrar med, kan tjänsteutövaren genom att uppvisa exempelvis 

engagemang och välvillighet vid själva rådgivningsmomentet, bidra med mer hedonistiska värden 

såsom glädje och lust. Rådgivningstjänsten i sig är därför av en mer utilitaristisk karaktär som 

uppfyller ett funktionellt behov, medan tjänsteutövaren med sitt engagemang kan förmedla mer än 
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nytta. För att skapa ytterligare värde befinner sig alltså tjänsteutövaren och dennes personliga 

egenskaper i centrum, vilket kopplar an till de hedonistiska värdena. 

5.3 IMPLIKATIONER  
Denna studie undersöker småföretagarnas värde i ljuset av den värdebaserade prissättningen. Vad som 

är centralt i den värdebaserade prissättningen är att veta vad klienten värdesätter och förstå vad som 

skapar detta värde. Resultatet av studien kan därför ge vissa indikatorer på vad som skapar dessa 

värden, vilket kan anammas av revisionsbyråerna.  

I surveyundersökningen har vi brutit ner tjänsterna revision och redovisning på attributnivå för att, i 

enlighet med Lovelock och Wirtz (2011), kunna identifiera vilka attribut som genererar värde för 

klienten. Det menar Ogvall (2011) och Smith och Colgate (2007) är nödvändigt för att kunna erbjuda 

marknaden rätt tjänstekoncept. Smith och Colgates (2007) matris för värdeskapande strategier kan 

bland annat användas för att identifiera eventuella luckor och värdeskapande möjligheter i det 

befintliga tjänstekonceptet, vilket alltså hjälper oss att förstå vad som kan skapa värdet med revisions- 

och redovisningstjänster. Nedan följer en illustration över det befintliga tjänstekonceptet där både 

uppfyllda värdeskapande dimensioner, såväl som luckor för värdeskapande möjligheter, har 

identifierats av författarna. Det finns även många celler i matrisen som denna studie inte täcker, vilka 

ha markerats med ett frågetecken.  

      TYP AV VÄRDE 

 

KÄLLA 

Effektivitet Kvalitet Socialt 

värde 

Lust Estetik Altruistiskt 

värde 

Information ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tjänst9 þ þ þ ? ? ? 

Interaktion ? ? ? ☐ ? ? 

Miljö ? ? ? ? ? ? 

Ägande ? ? ? ? ? ? 

Tabell 5.3 – Författarnas tolkning och tillämpning av Smith och Colgates matris 

§ ☐ = identifierade luckor för värdeskapande möjligheter 

§ þ = redan existerande värdeskapande faktorer 

§ ? = oidentifierat i denna studie 

  

                                                        
9  I litteraturstudien heter denna rad produkt, men vi väljer att benämna raden för ”tjänst” i och med att det är revisions- och 
redovisningstjänster som i detta fall är källan till värdeskapandet. 
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5.3.1 NYTTAN MED REVISIONS- OCH REDOVISNINGSTJÄNSTER  
Det finns tydliga indikationer på att revisions- och redovisningstjänster i sin helhet medför nytta och 

därmed värde till de undersökta respondenterna i denna studie. Enligt FARs (2010) förtroendehus 

utgör revision den högsta nivån av försäkran medan redovisning utgör den solida grunden. Dessa 

tjänster fungerar alltså som en slags kvalitetsförsäkran gentemot företagets intressenter, så att de kan 

lita på att företaget är korrekt skött. Den bilden förstärks under intervjuerna då intervjupersonerna 

framhäver just ”seriositet” som en värdeskapande faktor, vilket de förknippar med tjänsterna revision 

och redovisning. Att småföretag har nytta av dessa tjänster beror enligt bland annat Bennett och 

Robson (1999) och Gustafsson (Essio AB) till stor del på att denna kompetens saknas internt i 

företaget. Dessutom innebär anlitandet en avlastning för småföretagaren som därmed kan koncentrera 

sig på den egna verksamhetsdriften, vilket bekräftas av Petersson (Sten och Marmor AB) som menar 

att han betalar för vetskapen om att företaget är korrekt skött.  

Utnyttjandet av dessa tjänster svarar därmed på småföretagarens funktionella behov, i enlighet med 

den utilitaristiska konsumtionen, som innebär en lösning av det praktiska problemet med hanteringen 

av företagets finansiella information (Jiang & Wang, 2006). Så länge revisions- och 

redovisningstjänsterna symboliserar och bidrar med den kvalitetssäkring som företagets intressenter 

efterfrågar, kommer det funktionella behovet behöva tillfredsställas, varför nyttan med tjänsterna är 

möjlig att påvisa ur småföretagarens synvinkel. Det bekräftas i intervjuerna där Adall Grafiska AB och 

Sten och Marmor AB, som fortfarande har revisionsplikt, i nuläget inte skulle kunna tänka sig att välja 

bort revisorn även om de i framtiden skulle omfattas av frivillig revision, eftersom de har 

betydelsefulla intressenter som efterfrågar denna kvalitetssäkring. Essio AB däremot, som inte har 

några intressenter som i någon högre grad efterfrågar kvalitetssäkring och som dessutom har den 

tillräckliga kompetensen att utföra tjänsterna själv, har därmed inte något funktionellt behov eller nytta 

av tjänsterna.  

I matrisen har vi identifierat värdedimensionerna; effektivitet, kvalitet och socialt värde som via 

tjänsterna redan skapar värde, eftersom de svarar på det funktionella behovet. Kvalitet innebär att 

småföretagaren förväntar sig ett noggrant och korrekt utfört arbete, effektivitet hör ihop med att 

småföretagaren i utbyte mot pengar får arbetsavlastning, sinnesro och tid till att fokusera på 

verksamheten medan det sociala värdet innebär att småföretagaren erhåller en viss status då de 

framstår som seriösa i intressenternas ögon genom utnyttjandet av tjänsterna. 

      TYP AV VÄRDE 

 

KÄLLA 

Effektivitet Kvalitet Socialt 

värde 

Lust Estetik Altruistiskt 

värde 

Tjänst þ þ þ ? ? ? 

Tabell 5.4 – Hur tjänsterna kan bidra med en funktionell nytta 
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Sammanfattningsvis kan vi, utifrån resultatet av studien, konstatera att bland annat följande faktorer 

kan påverka om det finns något funktionellt behov och därmed nytta för småföretagaren att anlita 

dessa tjänster: (1) småföretagaren har betydelsefulla intressenter som efterfrågar den kvalitetssäkring 

som revisions- och redovisningstjänster bidrar med, (2) småföretagaren har inte den interna kompetens 

som krävs för att kunna utföra eller sätta sig in i tjänsterna och (3) småföretagaren har inte tid eller lust 

att själv utföra eller sätta sig in i tjänsterna. 

Det räcker med att någon av ovanstående faktorer är uppfyllda för att det ska finnas en nytta med att 

anlita tjänsterna. Detta indikerar att om småföretagaren själv har den tid och kompetens som krävs och 

dessutom inga intressenter som efterfrågar kvalitetssäkring, finns liten eller obetydlig nytta med att 

anlita dessa tjänster och därför stora incitament att vilja avskaffa revision. 

Oavsett nytta behöver dock revisionspliktiga företag fortsätta låta sig revideras varför det finns ett 

intresse av att förstärka och förtydliga det befintliga tjänstekonceptet, genom att identifiera luckor för 

ytterligare värdeskapande möjligheter i matrisen.  

5.3.2 VÄRDESKAPANDE MÖJLIGHETER I FORM AV MER INFORMATION 
I intervjuerna kunde författarna implicit uppfatta att småföretagarna inte har tillräcklig kunskap om 

vad tjänsterna revision och redovisning faktiskt innebär. Det stämmer överens med en tidigare 

undersökning (Johansson och Kraft, 2007) och med Dahlberg (2012) som båda konstaterar att just 

småföretagare ofta saknar denna kunskap, vilket försvårar för småföretagaren att inse värdet med 

tjänsterna. Att småföretagaren inte inser värdet med tjänsterna menar Fritsch (2011) vara en 

bidragande faktor till att många mindre företag väljer bort revisionen. Denna informationsasymmetri 

inverkar även negativt på det redan existerande förväntningsgapet, som enligt Johansson och Krafts 

(2007) studie dessutom redan är större i småföretag än i stora företag. Det kan till viss del förklaras av 

brister i den interna kompetensen hos småföretag, som ofta inte har någon ekonomiavdelning. 

Förväntningsgapet innebär att småföretagare förväntar sig att revisorn ska göra mer alternativt 

annorlunda än vad revisorn faktiskt gör, vilket kan leda till onödiga diskussioner om vad som ingår i 

tjänsterna och inte.  

Enligt författarna finns här en negativ spiral; brister i den interna kompetensen leder till att 

småföretagare har begränsad insikt i vad tjänsterna innebär, varför det också är svårt att inse värdet 

med tjänsterna, vilket i sin tur ökar förväntningsgapet, vars informationsasymmetri inverkar negativ på 

värdet.  

Vad de intervjuade företagen framhöll explicit var just mer information kring tjänsterna och sådant 

som i övrigt berör den egna verksamheten, vilket de ofta förväntar sig att få höra från revisorn. 

Petersson (Sten och Marmor AB) önskade även en mer transparent debitering där det tydligt framgår 

vad det är han har betalat för. Det indikerar att mer information, både kring tjänsterna och dess 
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debitering, kan minska förväntningsgapet. Dessutom kan mer information förtydliga värdet med 

tjänsterna, varför vi därmed har identifierat en lucka och en värdeskapande möjlighet i Smith och 

Colgates (2007) matris, som illustrerar det befintliga tjänstekonceptet.  

      TYP AV VÄRDE 

 

KÄLLA 

Effektivitet Kvalitet Socialt 

värde 

Lust Estetik Altruistiskt 

värde 

Information ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tabell 5.5 – Mer information som en värdeskapande möjlighet 

Vad gäller källan information har vi angivit alla typer av värden som luckor eftersom den 

informationsasymmetri som påverkar förväntningsgapet behöver förbättras i sin helhet. Enligt Smith 

och Colgate (2007) inkluderar källan information värdeskapande aktiviteter inom reklam, PR och 

varumärkesmanagement. Det är alltså i den externa kommunikationen som samtliga värden behöver 

förstärkas. Dock ligger fokus i denna studie på effektivitet i bemärkelsen en tydligare debitering och 

tydligare gränser för vad småföretagaren kan förvänta sig tillbaka i gengäld mot betalning av arvodet. 

Hur denna information ska se ut, hur den bäst ska kommuniceras och vilket slags format 

informationen ska ha, kan vi dock inte uttala oss om. Vi kan endast konstatera att småföretagarna i 

denna studie efterfrågar mer information och att detta skulle kunna skapa mer värde genom att 

förtydliga det befintliga värdet och minska förväntningsgapet.  

5.3.3 VÄRDESKAPANDE MÖJLIGHET I FORM AV EN GOD RELATION 
I interaktionen mellan klient och tjänsteutövare har vi i denna studie dessutom identifierat ytterligare 

en lucka/värdeskapande möjlighet som hör ihop med ett mer hedonistisk behov som småföretagarna 

har, nämligen värdedimensionen lust. Samspel och relationer är något som Westerdahl (2005) menar 

att revisorn behöver kunna hantera, vilket dimensionen lust tar tillvara på.  

      TYP AV VÄRDE 

 

KÄLLA 

Effektivitet Kvalitet Socialt 

värde 

Lust Estetik Altruistiskt 

värde 

Interaktion ? ? ? ☐ ? ? 

Tabell 5.6 – En god relation som en värdeskapande möjlighet 

Enligt Smith och Colgate (2007) kan olika typer av värden skapas via källan interaktion, genom 

värdeskapande aktiviteter knutna till rekrytering, utbildning, servicekvalitet och arbetssätt. FAR (a) 

menar att revisionspliktens avskaffande har påverkat revisorernas arbetssätt i den riktningen att de 

behöver bli mer säljande, vilket indikerar att faktorer som rekrytering och utbildning är viktigare idag 

för att uppfylla det välkända rekryteringskriteriet: rätt person på rätt plats. Eftersom revisorns roll har 

utvecklats under de senaste decennierna ställer det andra krav på personliga kvalifikationer hos de som 

söker sig till revisorsyrket. Denna studie indikerar att småföretagarna värdesätter både en 
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personorienterad och uppgiftsorienterad tjänsteutövare, där den personorienterade tjänsteutövaren 

dock anses vara det optimala. Då lust främst skapas genom relationen mellan tjänsteutövare och klient, 

och då relationens kvalitet beror på individerna som deltar i relationen är det endast tjänsteutövaren 

och dennes personlighet som, från revisionsbyråns perspektiv, kan skapa detta värde. Detta ställer 

höga krav på just rekrytering och utbildning hos revisionsbyråerna. Hur revisorerna ska gå tillväga för 

att skapa en god relation kan vi inte uttala oss om. Vi kan endast konstatera att småföretagarna i denna 

studie uppskattar och värdesätter en god relation där värden som lust och glädje kan härledas, varför 

ytterligare värde skulle kunna skapas genom mer fokus och ansträngning på det planet från 

revisionsbyråernas sida.  
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6 SLUTSATS 
är presenteras de slutsatser och resultat som kan dras utifrån analysen med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka småföretagarnas upplevda värde av revisions- och 

redovisningstjänster genom att studera vilka attribut dessa tjänster består av och vilken prioritet 

småföretagarna fäster vid de olika attributen. Genom denna studie ville vi förmedla en bild av den 

optimala kombinationen av attribut och prestationsnivåer relaterade till revisions- och 

redovisningstjänster ur småföretagarens synvinkel. Detta skulle kunna bidra med insikter i den 

värdeidentifiering som är nödvändig i den inledande fasen av en eventuell implementering av den 

värdebaserade prissättningsstrategin. 

För att kunna fullgöra syftet med denna studie formulerade vi följande forskningsfrågor som vi nu 

ämnar besvara, genom den kunskap som analysen genererade. 

§ Vilka värdeskapande attribut kan en revisions- och redovisningstjänst bestå av enligt befintlig 

teori och tidigare forskning och delas den bilden med småföretagarnas uppfattning? 

Tjänster liksom kundvärde är, enligt Grönroos (2008) och Sànschez-Fernández et al. (2009), ett 

komplicerat fenomen med en multidimensionell karaktär. Sànschez-Fernández et al. (2009) menar att 

värdet består av både yttre och inre dimensioner, som enligt Jiang och Wang (2006) kan motsvara 

såväl en funktionell nytta som en mer hedonistisk tillfredsställelse. Den tidigare forskningen (bland 

annat Grönroos, 2008, Beattie och Fearnley, 1995, Behn et al., 1997, Kilgore et al., 2011) om attribut 

relaterade till revision och redovisning visar, i enlighet med tjänsters multidimensionella karaktär, att 

det finns flertalet viktiga attribut. Utifrån förstudien i form av intervjuer, identifierade författarna 

följande attribut; storlek på revisionsbyrån, tjänsteutövaren, bollplank, erfarenhet inom revision och 

redovisning, pris och debitering, vilka kan anses vara viktiga ur småföretagarens perspektiv. 

Sammanfattningsvis framgår det i denna studie att småföretagarnas värde av revisions- och 

redovisningstjänster består dels av en funktionell nytta (utilitaristisk natur) i och med att utnyttjandet 

av tjänsterna löser småföretagarens praktiska problem. Dels av en affektiv tillfredsställelse 

(hedonistisk natur) då interaktionen med tjänsteutövaren, utöver den funktionella nyttan, kan bidra 

med värden såsom glädje och lust i och med relationen som följer.  
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§ Hur ser den optimala kombinationen ut enligt den prioritet småföretagare fäster vid de olika 

attributen? 

Enligt den första optimala kombinationen föredrar småföretagarna en liten byrå, en personorienterad 

tjänsteutövare, mycket rådgivning och stöd, att tjänsteutövaren har mer än fem års erfarenhet inom 

revision och redovisning, ett lägre pris samt en specificerad faktura. Huruvida denna kombination är 

möjlig att förverkliga är dock svårt att avgöra då de högre prestationsnivåerna till stor del fordrar ett 

högre pris. Studien indikerar dock att småföretagarna faktiskt accepterar ett högre pris i utbyte mot 

högre prestationsnivåer av attribut som är speciellt viktiga för dem. I denna studie identifierades 

relationen med revisorn och mycket rådgivning och support som utmärkande viktiga faktorer, vilka 

småföretagarna därmed skulle kunna tänka sig att betala mer för.  

§ Hur kan revisionsbyråerna använda denna information för att skapa ytterligare kundvärde? 

För att förtydliga värdet med revisions- och redovisningstjänster samt minska förväntningsgapet 

behöver revisionsbyråerna bli mer kommunikativa och informativa vad gäller både yttre och inre 

värdedimensioner som förknippas med dessa tjänster. I linje med utredningen (SOU 2008:32) 

förutspåddes att detta också skulle bli en effekt av revisionspliktens avskaffande. Något som även 

Fritsch (2011) framhöll som en positiv följd av revisionspliktens avskaffande, att revisorerna faktiskt 

behöver påvisa att de nu gör nytta. Denna studie indikerar dock att småföretagarna ännu inte har nåtts 

av denna informationsöverföring, varför den behöver förtydligas ytterligare för att småföretagarna 

bättre ska kunna avgöra värdet med revisions- och redovisningstjänster. Revisionsbyråerna kan 

dessutom, i enlighet med Jiang och Wangs (2006) studie, först och främst koncentrera sig på att 

tillfredsställa småföretagarnas funktionella behov, då revisions- och redovisningstjänster till sin natur 

bidrar med lösningar på praktiska problem. Vad som dock vore optimalt ur småföretagarnas synvinkel 

är att även tillföra mer hedonistiska värdena som främst tjänsteutövaren kan bidra med genom bland 

annat mycket rådgivning och support samt en god relation.  
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7 DISKUSSION 
  diskussionen framförs ämnesområden som uppkommit under studiens gång men som inte täcks 

tillräckligt i empiri eller teori för att få analyseras fullt ut. Vidare finns författarnas tankar 

kring metodval och förslag till vidare forskning.  

7.1 FUNDERINGAR KRING STUDIENS RESULTAT 
Under studiens gång genererades data som inte kunde analyseras närmare, då de inte ingick i det 

primära forskningsområdet. Författarna anser dock att det är av intresse för studien att diskutera 

revisionspliktens vara eller icke vara samt en implementering av den värdebaserade prissättningen.  

7.1.1 REVISIONSPLIKTENS VARA ELLER ICKE VARA 
Revisionspliktens avskaffande, som bakgrunden till denna studie bygger på, har gett upphov till ett 

antal funderingar. Nedan följer en sammanställning av vad vår empiri bidragit med i anknytning till 

avskaffandet samt reflektioner kring detta.  

I intervjuerna framkom att småföretagen som vill behålla revisionen inte är helt säkra på vilken nytta 

den faktiskt tillför. Att kreditgivare och leverantörer kan komma att behöva informationen anges som 

en anledning till att behålla revisionen. Gustafsson (Essio AB) som själv varit ekonomichef tror att 

många småföretagare inte har tillräckligt med tid, intresse eller kunskap för att sätta sig in i vad 

revision faktiskt betyder och vad den kan tillföra. Detta fenomen skulle kunna benämnas som tröghet 

bland småföretagare, som framförallt grundar sig i ett trygghetsbehov och den typiska svenska 

mentaliteten: ”Jag vet vad jag har men inte vad jag får”. Denna tröghet är något som märks av då en 

majoritet av företagen som nu omfattas av frivillig revision har kvar sin revisor, medan nystartartade 

företag i allt högre grad väljer bort revisionen. I Danmark, där reformen implementerats tidigare, har 

få företag valt bort revisionen vilket indikerar att de ändå ser en nytta med revisionen.  

Trögheten kan också förklaras av den attitydförändring som krävs bland småföretagare. Avregleringen 

innebär att småföretagare behöver väga kostnaden mot den upplevda nyttan som revisions- och 

redovisningstjänster medför. Det innebär att de behöver fundera över värdet vilket är svårt om de inte 

är helt säkra på vad tjänsterna egentligen innebär. Detta kräver tid och engagemang vilket inte sker 

över en natt. Drygt två år har passerat sedan revisionspliktens avskaffande och hittills hade två av våra 

intervjuade småföretag inte kännedom om reformen. Det indikerar att stora förändringar, såsom denna 

avreglering, kräver tid och reflektion för att till fullo anammas av den tilltänkta målgruppen.  

De intervjuade småföretagen ställde sig överlag positiva till reformen och det återstår ännu att se vilket 

genomslag den kommer få framöver och vilka konsekvenser det kommer att få.  

I 
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7.1.2 EN IMPLEMENTERING AV DEN VÄRDEBASERADE PRISSÄTTNINGEN 
Huruvida det är möjligt att implementera den värdebaserade prissättningen ryms inte i denna studie, 

däremot har ämnet tagits upp med respondenterna för att kunna urskilja om det finns något intresse för 

denna typ av prissättning. Lundén (2008) hävdar att prissättningen är en pågående process som 

behöver ses över så snart konkurrensen eller kundernas beteenden förändras, vilket den nu har gjort i 

samband med revisionspliktens avskaffande. Eftersom revisionsbyråerna numera behöver konkurrera 

med både redovisningskonsulter och andra aktörer på revisions- och redovisningsmarknaden (Prop. 

2009) går det att argumentera för att en revidering av den nuvarande prissättningsstrategin bör ske. 

Vid en ökad konkurrens menar Ng (2008) att en kostnadsbaserad prissättning, exempelvis 

timdebitering, inte längre är tillräcklig. För att vara fortsatt konkurrenskraftig kommer ’utifrån och in’ 

strategin, som utgår från kunden, att bli avgörande (Skugge, 2008). Förutom nöjda kunder, som betalar 

för värde istället för timmar, kan revisionsbyrån också öka sin lönsamhet då det blir lättare att ta betalt 

för erfarenhet och kompetens (Rosén, 2010). Att veta vad kunden värderar tillsammans med hur 

företaget ska tjäna pengar i verksamheten anser Lovelock och Wirtz (2011) vara nyckeln till en lönsam 

affärsmodell.  

En aspekt som Rosén (2010) framhäver som negativt inverkande på värdet är diskussioner som kan 

uppstå på grund av en ospecificerad faktura vad gäller timdebiteringen. Gustafsson (Essio AB) menar 

att revisionsbranschen är en av de branscher som genom tiderna har haft de allra minst specificerade 

fakturorna. Allt som oftast står det exempelvis ”konsultation” och sedan en klumpsumma. Petersson 

(Sten och Marmor AB) efterfrågar en mer transparent debitering där det framgår tydligt vilken typ av 

tjänst som utförts och hur mycket det har kostat. Petersson refererar till att hans kunder aldrig skulle 

acceptera en ospecificerad faktura och ifrågasätter varför revisionsbyråer kommer undan med detta 

trots att det är något kunden har bett om. I surveyundersökningen framgår dock att debiteringen är det 

minst prioriterade attributet i relation till de övriga attributen, men att småföretagen helt klart föredrar 

en specificerad faktura.  

Avslutningsvis framgår det i de intervjuer vi utfört att dessa småföretag än så länge inte efterfrågar en 

värdebaserad prissättning. Revisionspliktens avskaffande och den tillkomna marknadsorienteringen 

har fortfarande inte landat hos småföretagen vi varit i kontakt med. Det kan till stor del bero på, som 

tidigare nämnts, att de inte har tillräcklig kunskap om eller intresse av revision och redovisning för att 

sätta sig in och ifrågasätta denna typ av tjänster. Surveyundersökningen indikerar dock att det finns ett 

underlag för att implementera en värdebaserad prissättning, då småföretagen accepterar ett högre pris i 

utbyte mot högre prestationsnivåer och således ett högre värde som skulle kunna prissättas annorlunda. 

Den värdebaserade prissättningen harmoniserar med den utilitaristiska läran om nyttomaximering, där 

välfärden för alla berörda parter ska maximeras. Rosén (2010) hävdar att utfallet av den värdebaserade 

prissättningen är positivt både för klienterna i form av ökad kundnöjdhet då värdet framgår tydligt och 

för revisionsbyråerna i form av ökade lönsamhetsmarginaler med en möjlighet att lättare ta betalt för 
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erfarenhet och kunskap. Det går därför, enligt en utilitaristisk och nyttomaximerande synvinkel, att 

argumentera för en implementering av den värdebaserade prissättningen i revisionsbranschen. 

7.2 METODREFLEKTION 
Den metod vi valt att använda är en metodkombination bestående av en kvalitativ förstudie samt den 

kvantitativa surveyundersökningen. Anledningen till att vi valt en metodkombination är att vi vill 

fånga upp olika dimensioner av det undersökta ämnet. Tack vare intervjuerna fick vi en grundläggande 

förståelse för hur urvalsgruppen småföretagare ser på värdet med revisions- och redovisningstjänster. 

Grundtanken var att det skulle vara lättare för respondenterna att fritt reflektera och associera med 

intervjufrågorna i samband med att de ställdes direkt under intervjun. Vad som dock framkom väl på 

plats hos intervjupersonerna var att ämnet i sig var en aning svårt att greppa, speciellt för de som hade 

begränsade kunskaper och resurser inom ekonomiområdet. I efterhand hade det varit fördelaktigt att 

skicka ut intervjufrågorna i förväg så att intervjupersonerna fick chans att förbereda sig och sätta sig in 

i ämnet, vilket möjligtvis hade lett till mer uttömmande svar. Vi uppfattade att urvalsgruppen var 

mycket svår att komma i kontakt med och få dem att ställa upp på deltagande i studien. Många 

tillfrågade småföretag i urvalsgruppen har förklarat sitt uteblivna deltagande med en för hög 

arbetsbörda och tidsbrist, vilket är vanligt för småföretagare som i första hand behöver fokusera på den 

operativa verksamheten. Trots bortfallet svarade ändå en majoritet av företagen på undersökningen, 

varför bortfallet inte var stort nog att påverka resultatet i någon betydande utsträckning.  

Valet av att använda Conjoint Analysis och inte en klassisk hypotesprövning eller liknande grundar sig 

i det faktum att vi arbetade mycket med programmet Marketing Engineering under en kurs på 

affärshögskolan INSEEC i Frankrike. Då INSEEC är en välrenommerad högskola och metoden 

utgjorde en betydande del av marknadsföringsinriktningen, anser vi att metoden är väl lämpad för 

akademiska studier. Dock fanns programmet inte tillgängligt via institutionen varför vi själva har stått 

för införskaffning och licensavtal för programmet. Fördelen med denna metod är att vi har kommit 

närmare verkligheten i och med den köpslagning respondenterna har ställts inför, vilket också sker i 

det verkliga livet. Nackdelen är dock, trots undersökningens tydliga design och utformning, att den 

kan uppfattas som svårbegriplig för respondenterna, eftersom vi fick in ett antal ofullständiga svar. De 

fullständiga svaren utgjorde dock en majoritet varför studiens resultat inte påverkades.    
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7.3  FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER  
Under studiens gång har vi stött på olika funderingar som kan representera kunskapsluckor där det 

finns möjlighet till vidare forskning. Förslag till vidare forskning är att genomföra denna studie men 

med ett större urval, främst i den kvantitativa delen av undersökningen. Vidare skulle en mer 

omfattande forskning om vad småföretagare har för uppfattning, kunskap och syn på revisions- och 

redovisningstjänster vara intressant att ta del av samt att då också kartlägga vilka utav dessa tjänster 

klienterna uppskattar och värdesätter högst. Denna typ av forskning skulle göra det möjligt att 

genomföra en renodlad marknadsundersökning av revisionsmarknaden, vilket i dagsläget är 

komplicerat på grund av målgruppens diffusa kunskaper inom ämnet. Huruvida den värdebaserade 

prissättningen, som denna studie inspirerades av, är möjlig såväl som åtråvärd att implementera i 

revisionsbranschen är också i behov av vidare forskning då denna prissättningsmodell kan komma att 

bli aktuell inom en snar framtid. Innan en implementering kan ske måste först eventuella hinder 

utredas för den värdebaserade prissättningen, såsom gällande regelverk och riktlinjer. Hur påverkar till 

exempel den fjärde yrkesetiska regeln om arvodesdebitering en eventuell implementering av 

alternativa prissättningsstrategier? Ett tredje förslag på vidare forskning är att genomföra en 

nyttostudie på revisionspliktens avskaffande med avseende på hur de bakomliggande betungande 

kostnaderna för småföretagare väger mot andra eventuella ekonomiska konsekvenser eller snedsteg 

som småförtagen i större utsträckning skulle kunna begå i avsaknad av revisionens kvalitetssäkring. 

Likaså liknande studier ur ett samhällsnyttoperspektiv för att se om utfallet med färre revisionspliktiga 

företag faktiskt är det optimala. Under studiens gång uppkom även indikationer på att småföretagare 

efterfrågar mer omfattande och oberoende information om sådant som kan påverka den egna 

verksamheten. Detta är något som många förväntar sig att få höra från exempelvis sin revisor vilket i 

vanliga fall inte ingår i traditionell revisionsverksamhet, och detta får som följd att det befintliga 

förväntningsgapet inom revision riskerar att öka. Hur denna typ av information ska nå småföretagare, i 

vilket format, vilken typ av information och hur informationen ska utformas och distribueras för att 

vinna samma institutionellt förtroende som förknippas med exempelvis en revisionsbyrå, FAR, 

Svenskt näringsliv eller liknande, är värt att se närmare på och utreda genom vidare forskning.    
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
Introduktion 

• Vad är din roll i företaget? 

• Hur länge har du arbetat på företaget? 

• Har ni revisor?  

- Om inte, varför har ni valt bort revisorn? 

• Vilken revisionsbyrå har ni valt att anlita? 

- Hur länge har ni anlitat dem? 

- Har ni jämfört olika revisionsbyråer?  

- Hur vet ni att ni får bäst service på aktuell byrå? 

• Vilka slags tjänster köper ni från revisionsbolaget?  

- Varför? 

Huvuddel – revision och redovisning 
• Vad förknippar du med ordet revision? 

- Fördelar/nackdelar? Utveckla! 

- Vad anser du vara samhällsnyttan med revision?  

• Vad tillför de revisions- och redovisningstjänster som ni köper för värde till er verksamhet?  

- Vilken slags känsla förknippar du främst med revisions- och redovisningstjänster?  

- Vad är värdet med revision för småföretagare jämfört med stora företag? 

- Vad anser du om ett företag som anlitar en revisor respektive ett företag som inte gör 

det? Finns det några viktiga skillnader som du kan se? 

• Vilken relation har du till din revisor? 

- Vad uppskattar du mest med er relation? 

• Vad anser du om priset på revisions- och redovisningstjänster? 

- Känns prissättningen rimlig för det arbete som utförs? Varför/varför inte? 

- Hur stor andel av företagets totala intäkter går till revision? 

- Vad är företagets uppskattade årskostnad för revision- och redovisningstjänster? 

- Har det skett någon prisutveckling under den senaste tiden? Positivt/negativt? 

- Skulle ni köpa fler revisions- och redovisningstjänster om de var billigare?  

- Skulle ni köpa fler revisions- och redovisningstjänster om de var bättre anpassade 

efter vilket värde ni får ut av tjänsterna trots att de kanske till och med blir dyrare?  

• Vad anser ni om revisionspliktens avskaffande? 

- Vid höjda gränsvärden: väljer ni att ha kvar revisor eller ej? 
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• Upplever ni att det finns ett behov av en mer kundanpassad utformning och prissättning av 

revisions- och redovisningstjänster?  

- Vad anser du behöver förbättras? 

Avslutning 
• Är det något du vill tillägga som vi inte har behandlat? 

• Skulle du kunna tänka dig att vara med i en kort surveyundersökning? 

- Kontaktperson och mailadress  

� Önskemål om att erhålla färdig uppsats?  

- Kontaktperson och mailadress  
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BILAGA 2 - SURVEYUNDERSÖKNING 
UNDERSÖKNING AV PREFERENSER 
Revisions och redovisningstjänster 

 

Kära respondent, 

Här kommer en annorlunda och rolig undersökning som vi hoppas du har tid att svara på. 

 

Undersökningen går till så här (2 steg): 

1. Efter att du har studerat attributen i tabellen nedan (attribut= de olika delarna som en revisions och 

redovisningstjänst kan bestå av) vill vi att du fördelar 100 poäng mellan de olika attributen efter hur 

viktiga du tycker att de är. Fråga dig själv, vad är avgörande vid konsumering av tjänsten? Det eller de 

viktigaste attributen bör således få mer poäng än de övriga. Fyll i det grönmarkerade fältet. 

2. I nästa steg har dessa attribut med tillhörande nivåer blandats till olika kombinationer som då bildar 

olika erbjudanden, vi vill att du studerar dessa kombinationer och betygsätter dem från skala 0 – 10 

efter hur bra du tycker att hela sammansättningen är. Fyll i det grönmarkerade fältet.  

 

> Börja med att studera de olika attributen och dess nivåer för att få en överblick över 

undersökningen. 

Presentation av de olika attributen och dess nivåer 

ATTRIBUT / NIVÅER Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Storlek på revisionsbyrå Stor Liten   

Tjänsteutövaren Personorienterad Uppgiftsorienterad   

Bollplank Mycket rådgivning och 
support 

Lite rådgivning och 
support 

Ingen rådgivning och 
support 

Erfarenhet inom revision och redovisning Under 3 år Mellan 3 till 5 år Över 5 år 

Pris Högre pris Lägre pris   

Debitering Specificerad faktura Ospecificerad faktura   
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1. Din uppgift är att fördela 100 poäng mellan attributen enligt hur viktiga de är för dig. 

Vikten av de olika attributen 

RESPONDENTEN/ 
ATTRIBUTEN  

Storlek på 
revisionsbyrå 

Tjänste-
utövaren Bollplank 

Erfarenhet 
inom 
revision och 
redovisning 

Pris Debitering 

Min poängfördelning:             
 

 

2. Din uppgift är att betygsätta samtliga 16 kombinationer från skala 0 till 10. Vilken 
kombination föredrar du? 

0 = Sämsta möjliga kombination 
10 = Bästa möjliga kombination 

Du får ge samma betyg till fler än en kombination 

 

Kombinationer 
ATTRIBUT/KOMBINATIO
NER Kombination 1 Kombination 2 Kombination 3 Kombination 4 Kombination 5 

Storlek på revisionsbyrå Stor byrå Stor byrå Liten byrå Liten byrå Stor byrå 

Tjänsteutövaren Personorienterad Uppgiftsorienterad Personorienterad Uppgiftsorienterad Uppgiftsorienterad 

Bollplank Mycket rådgivning 
och support 

Mycket rådgivning 
och support 

Mycket rådgivning 
och support 

Mycket rådgivning 
och support 

Lite rådgivning 
och support 

Erfarenhet inom revision 
och redovisning Under 3 år Mellan 3 till 5 år Över 5 år Mellan 3 till 5 år Under 3 år 

Pris Högre pris Lägre pris Lägre pris Högre pris Lägre pris 

Debitering Specificerad 
faktura 

Ospecificerad 
faktura 

Ospecificerad 
faktura 

Specificerad 
faktura 

Specificerad 
faktura 

Mitt betyg:          
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Kombination 6 Kombination 7 Kombination 8 Kombination 9 Kombination 10 Kombination 11 

Stor byrå Liten byrå Liten byrå Liten byrå Liten byrå Stor byrå 

Personorienterad Uppgiftsorienterad Personorienterad Personorienterad Uppgiftsorienterad Personorienterad 

Lite rådgivning och 
support 

Lite rådgivning och 
support 

Lite rådgivning och 
support 

Ingen rådgivning 
och support 

Ingen rådgivning 
och support 

Ingen rådgivning 
och support 

Mellan 3 till 5 år Över 5 år Mellan 3 till 5 år Under 3 år Mellan 3 till 5 år Över 5 år 

Högre pris Högre pris Lägre pris Lägre pris Högre pris Högre pris 

Ospecificerad 
faktura 

Ospecificerad 
faktura Specificerad faktura Ospecificerad 

faktura Specificerad faktura Specificerad faktura 

            
 

Kombination 12 Kombination 13 Kombination 14 Kombination 15 Kombination 16 

Stor byrå Liten byrå Liten byrå Stor byrå Stor byrå 

Uppgiftsorienterad Uppgiftsorienterad Personorienterad Uppgiftsorienterad Personorienterad 

Ingen rådgivning och 
support 

Lite rådgivning och 
support 

Lite rådgivning och 
support 

Lite rådgivning och 
support 

Lite rådgivning och 
support 

Mellan 3 till 5 år Under 3 år Mellan 3 till 5 år Över 5 år Mellan 3 till 5 år 

Lägre pris Högre pris Lägre pris Lägre pris Högre pris 

Ospecificerad faktura Ospecificerad faktura Specificerad faktura Specificerad faktura Ospecificerad faktura 

          
 

> Klart! 

När du är färdig sparar du Excelfilen på din dator (förslagsvis på skrivbordet). Sedan bifogar du den 

sparade Excelfilen i ett mail och skickar till oss. Hör av dig till oss om något är oklart. 

Svaren skickas till:  

Camilla Johansson, mail: camjo334@student.liu.se, telefonnummer: 070 355 36 73, eller 

Hanna Petersson, mail: hanpe407@student.liu.se, telefonnummer: 073 774 72 60 

 

Tack för din medverkan! 


