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engagemang och dina kryptiska kommentarer. Vi vill även tacka de företagare i 
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Abstract 

Title:  Informative advisor or opportunistic seller? An explorative study of 

clients’ perceptions of cross-selling by CPAs 

Authors:  Viktoria Jerilgård and Matilda Spetsmark 

Supervisor:  Johanna Sylvander and Pernilla Broberg 

Introduction:  More than half of the revenues of the auditing firms are derived from 

the sales of non-audit services and it is the existing clients who 

purchase most of the services. There are reasons to assume that 

clients do not always perceive the CPA’s attempt to cross-sell as 

cross-selling, but rather perceive it as information.   

Purpose:  The purpose of this study is to explore how clients perceive 

interactive marketing through cross-selling by CPAs and which 

factors that has an impact on the perceptions.    

Method:  The study is conducted with a deductive approach and a cross-

sectional design. A combination of quantitative and qualitative data 

are the basis for this study. The main data in the study is quantitative 

survey data collected from unlisted companies located in 

Östergötland. The study is supplemented with interviews with 

CPAs. 

Conclusion:  The study indicates that clients perceive interactive marketing, 

through cross-selling, by CPAs as both information and cross-

selling. There are factors that affect clients’ perceptions. The factor 

that affect if clients perceive the interactive marketing by CPAs as 

information is if the service presented by the CPA is perceived as 

important. The factors that affect if clients perceive the interactive 

marketing by CPAs as cross-selling is if the service presented by the 

CPA is perceived as important, clients’ perceptions of the CPA as 

sincere and competent and the clients’ gender, where men perceives 

the interactive marketing by CPAs as cross-selling to a larger extent 

than women. Clients’ perceptions regarding the CPA affect if the 

interactive marketing is predominantly perceived as information 

rather than cross-selling. 

Keywords: Cross-selling, Information, Client perspective, Non-audit services, 

Unlisted companies 



 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens titel:  Informerande rådgivare eller beräknande säljare? En explorativ 

studie om klienters uppfattningar avseende revisorers 

korsförsäljning. 

Författare:  Viktoria Jerilgård och Matilda Spetsmark 

Handledare:   Johanna Sylvander och Pernilla Broberg 

Inledning: Mer än hälften av revisionsbyråernas intäkter härrör från icke 

revisionsnära tjänster och det är de befintliga klienterna som köper 

flest tjänster. Det finns anledning att tro att klienter inte alltid 

uppfattar revisorers försök till korsförsäljning som just 

korsförsäljning utan att de istället uppfattar det som information.  

Syfte: Studiens syfte är att utforska hur klienter uppfattar revisorers 

interaktiva marknadsföring genom korsförsäljning samt vilka 

faktorer som påverkar uppfattningen.  

Metod: Studien genomförs med en deduktiv ansats och en tvärsnittsdesign 

används. En kombination av kvantitativ enkätdata och kvalitativ 

intervjudata ligger till grund för studien. Webbaserade enkäter 

besvaras av privata företag i Östergötland och intervjuer genomförs 

med revisorer verksamma i Östergötland. 

Slutsats: Studien indikerar att klienter uppfattar revisorers interaktiva 

marknadsföring genom korsförsäljning som både information och 

korsförsäljning. Den faktor som påverkar om klienter uppfattar 

revisorers interaktiva marknadsföring som information är om 

tjänsten som revisorn presenterar uppfattas som betydelsefull. De 

faktorer som påverkar om klienter uppfattar revisorers interaktiva 

marknadsföring som korsförsäljning är om tjänsten som revisorn 

presenterar uppfattas som betydelsefull, revisorn uppfattas som 

uppriktig och kompetent samt klientens kön, där män uppfattar 

revisorers interaktiva marknadsföring som korsförsäljning i större 

utsträckning än kvinnor. Dessutom påverkar klienters uppfattningar 

avseende revisorn om den interaktiva marknadsföringen till 

övervägande del uppfattas som information snarare än försäljning. 

Nyckelord: Korsförsäljning, Information, Klient, Icke revisionsnära tjänster, 

Onoterade företag 



 

 

  



 

 

Innehåll 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 1 

1.2 Problematisering ..................................................................................................... 4 

1.3 Syfte ........................................................................................................................ 7 

2. Vetenskaplig metod ...................................................................................................... 9 

2.1 Forskningsansats och forskningsstrategi ................................................................ 9 

2.2 Val av teorier ........................................................................................................ 10 

3. Teoriavsnitt ................................................................................................................. 13 

3.1 Professionsteori ..................................................................................................... 13 

3.2 Agentteori ............................................................................................................. 14 

3.3 Korsförsäljning ..................................................................................................... 15 

3.4 Relationsmarknadsföring ...................................................................................... 17 

3.4.1 Förtroende ...................................................................................................... 18 

3.4.2 Interaktionsmarknadsföring ........................................................................... 18 

3.4.3. Proaktiv diagnos ........................................................................................... 20 

3.5. Modell .................................................................................................................. 21 

4. Empirisk metod ........................................................................................................... 25 

4.1 Litteratursökning ................................................................................................... 25 

4.2 Datainsamlingsmetod ............................................................................................ 25 

4.3 Population och urval ............................................................................................. 26 

4.3.1 Enkät .............................................................................................................. 26 

4.3.2 Efterintervjuer ................................................................................................ 28 

4.4 Operationalisering ................................................................................................. 29 

4.4.1 Enkätens utformning ..................................................................................... 29 

4.4.2 Efterintervjuns utformning ............................................................................ 38 

4.5 Svarsfrekvens och bortfallsanalys ........................................................................ 39 

4.6 Analysmetoder ...................................................................................................... 40 

4.7. Etiska beaktanden ................................................................................................ 40 

5. Empirisk analys och resultat ....................................................................................... 43 

5.1 Beskrivande statistik ............................................................................................. 43 

5.1.1 Beroende och oberoende variabler ................................................................ 43 

5.1.2 Kontrollvariabler ........................................................................................... 44 

5.2 Cronbach’s alpha .................................................................................................. 47 

5.3 Faktoranalys .......................................................................................................... 49 

5.4 Omkodning inför multivariat analys ..................................................................... 50 

5.5 Test av normalfördelning ...................................................................................... 51 

5.6 Spearmans korrelationsmatris och multikollinearitet ........................................... 51 



 

 

5.7 Multivariat analys ................................................................................................. 52 

5.7.1 Multipel linjär regression .............................................................................. 52 

5.7.2 Logistisk regression ....................................................................................... 55 

5.7.3 Presentation av ny modell ............................................................................. 59 

5.8 Efterintervjuer ....................................................................................................... 61 

5.8.1 Samtal om tjänst ............................................................................................ 61 

5.8.2 Implementering av försäljning ...................................................................... 62 

5.8.3 Relation mellan revisor och klient ................................................................. 63 

6. Slutsats och diskussion ............................................................................................... 65 

6.1 Slutsats .................................................................................................................. 65 

6.2 Diskussion ............................................................................................................. 65 

6.2.1 Tjänsten som revisorn presenterar ................................................................. 65 

6.2.2 Manliga och kvinnliga klienter ...................................................................... 66 

6.2.3 Revisorn som presenterar tjänsten ................................................................. 67 

6.2.4 Revisor eller revisorsassistent? ...................................................................... 69 

6.2.5 Relation och bransch ..................................................................................... 69 

6.2.6 Diskussion om genomförandet ...................................................................... 70 

6.3 Reflektioner .......................................................................................................... 70 

6.4 Studiens bidrag ..................................................................................................... 72 

6.5 Förslag till vidare forskning .................................................................................. 73 

7. Referenser ................................................................................................................... 75 

 

Bilageförteckning 

Bilaga 1 Följebrev 

Bilaga 2 Följebrev till påminnelse 

Bilaga 3 Enkätfrågor 

Bilaga 4 Förfrågan till revisionsbyråer 

Bilaga 5 Bekräftelsebrev inför intervju 

Bilaga 6 Intervjuguide 

Bilaga 7 Bortfall per bransch 

Bilaga 8 Faktoranalys med tre faktorer 

Bilaga 9 Korrelationsmatris med tre oberoende variabler från modell 

Bilaga 10 Korrelationsmatris med två faktorer som oberoende variabler 

Bilaga 11 Logistisk regression information eller försäljning 

Bilaga 12 Logistisk regression skilda uppfattningar 

Bilaga 13 Regressionsanalys köp av tjänst som beroende variabel 



 

 

Figurförteckning 

Figur 3.1 Modell över faktorer som påverkar om klienter uppfattar samtalet med 

revisorn som information eller korsförsäljning .............................................................. 22 

Figur 5.1 Utvecklad modell över faktorer som påverkar om klienter uppfattar samtalet 

med revisorn som information eller korsförsäljning ...................................................... 60 

Tabellförteckning 

Tabell 2.1 Teorianvändning ............................................................................................ 12 

Tabell 3.1 Interaktionsmarknadsföringens karaktärsdrag .............................................. 19 

Tabell 4.1 Populationskriterier ....................................................................................... 28 

Tabell 4.2 Bortfall .......................................................................................................... 39 

Tabell 5.1 Respondenternas position .............................................................................. 43 

Tabell 5.2 Beskrivande statistik över beroende och oberoende variabler ...................... 43 

Tabell 5.3 Respondenternas kön ..................................................................................... 44 

Tabell 5.4 Branschtillhörighet ........................................................................................ 44 

Tabell 5.5 Representantens roll ...................................................................................... 45 

Tabell 5.6 Revisionsbyrå ................................................................................................ 45 

Tabell 5.7 Antal år på nuvarande position och företag................................................... 46 

Tabell 5.8 Antal år med revisionsbyrån ......................................................................... 46 

Tabell 5.9 Längd på relationen ....................................................................................... 47 

Tabell 5.10 Köp av den presenterade tjänsten ................................................................ 47 

Tabell 5.11 Gruppering enligt modell ............................................................................ 48 

Tabell 5.12 Gruppering enligt modell med två frågor uteslutna .................................... 49 

Tabell 5.13 Faktoranalys ................................................................................................ 49 

Tabell 5.14 Dummyvariabler .......................................................................................... 50 

Tabell 5.15 Test av normalfördelning ............................................................................ 51 

Tabell 5.16 Spearmans korrelationsmatris med tre oberoende variabler från modell .... 51 

Tabell 5.17 Spearmans korrelationsmatris med två faktorer som oberoende variabler . 52 

Tabell 5.18 Multipel linjär regression med tre oberoende variabler från modell ........... 53 

Tabell 5.19 Multipel linjär regression med två faktorer som oberoende variabler ........ 54 

Tabell 5.20 Sammanfattning multipel linjär regression ................................................. 55 

Tabell 5.21 Beskrivande statistik över beroende variabel .............................................. 56 

Tabell 5.22 Dummyvariabler av beroende variabler ...................................................... 56 

Tabell 5.23 Logistisk regression med tre oberoende variabler från modell ................... 57 

Tabell 5.24 Logistisk regression med två faktorer som oberoende variabler ................. 58 

Tabell 5.25 Sammanfattning logistisk regression .......................................................... 58 

Tabell 5.26 Intervjupersoner .......................................................................................... 61 

 



 

 

  



1 

 

1. Inledning  
I detta kapitel kommer uppsatsens bakgrund, problematisering samt syfte att presenteras. 

1.1 Bakgrund  

”När vi presenterar nyheter på ett seminarium /.../ det är ju försäljning 

i och för sig, för vi vill ju att de ska köpa de här tjänsterna förstås.” 

Revisor 1 (personlig kommunikation, 18 april 2016)  

”Jag är ekonom, jag har ingen säljutbildning, så jag ser det 

personligen som att jag informerar hellre än säljer” Revisor 2 

(personlig kommunikation, 18 april 2016) 

”Det såklart att man vill sälja också det är ju en del av vårt jobb, det 

har blivit det nu. Men det är inte ofta jag tänker ’nu ska jag ut och 

sälja’ utan det är mer att jag framförallt vill hjälpa kunderna och 

underlätta för dem.” Revisorsassistenten (personlig kommunikation, 

26 april 2016)  

Det blir allt vanligare att marknadsföring utgör en del av revisorernas dagliga arbete 

(Broberg, 2013). Det är vanligt att revisionsbyråer arbetar med en typ av marknadsföring 

som är subtil och ofta sker via personlig kommunikation (McColl-Kennedy m.fl., 2008). 

Ibland kan marknadsföringen till och med vara så subtil att mottagaren inte uppfattar den 

som marknadsföring utan som information. Revisorer säljer visserligen tjänster till sina 

klienter, men ofta vill de hellre se försäljningen som att de informerar och hjälper 

klienterna och dessa tankegångar illustreras genom de inledande citaten. 

Inom revisionsbranschen råder en ständig balansgång mellan att göra samhällsaffärer och 

affärer i samhället (Öhman, 2007). Revisionsbyråer erbjuder nämligen inte bara tjänster 

avseende revision utan även andra ekonomiska och juridiska tjänster, så kallade icke 

revisionsnära tjänster (Deloitte, 2016; EY, 2016; KPMG, 2016; PwC, 2016). De icke 

revisionsnära tjänsterna står för mer än hälften av revisionsbyråernas intäkter (Carrington, 

2014), och detta har föranlett en debatt om hur försäljningen av icke revisionsnära tjänster 

ska regleras för att undvika framtida skandaler. EU har utformat en förordning som ämnar 

reglera revisionsbyråernas förhållningssätt till icke revisionsnära tjänster (Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014, EUT L 158, 27.5.2014, s.77-112). 

Syftet med EU:s förordning är att främja både revisionsbyråers och enskilda revisorers 

opartiskhet, självständighet samt att undvika intressekonflikter. Förordningen mynnade 

ut i skärpta krav avseende bland annat mängden icke revisionsnära tjänster som en 

revisionsbyrå får utföra för enskilda klienter (Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 537/2014, EUT L 158, 27.5.2014, s.77-112). FAR (1993) hävdar däremot att icke 
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revisionsnära tjänster inte är något negativt utan att dessa tjänster, och särskilt 

skatterådgivning, har en stor samhällsnytta då byråerna besitter stor kompetens inom 

området.  

Det finns yrken som anses fylla en samhällsnytta och dessa benämns professioner 

(Ellingson m.fl., 2001; Brante, 2005). Professionerna verkar inom exklusiva områden, 

vilka är stängda för andra, och inkomsten och statusen grundas i vetenskapligt kunnande 

som ofta kräver en universitetsutbildning (Brante, 2005). Exempel på klassiska 

professioner är arkitekter, civilingenjörer, tandläkare, jurister och läkare (Dyer, 1985). 

Revisorer utgör en av de nyare klassiska professionerna (Dyer, 1985) och titeln skyddas 

enligt Revisorsnämnden samt revisorslagen (2001:883). Eftersom revisorer grundar sitt 

värv i vetenskapligt kunnande innehar de således mer kunskap än sina klienter inom det 

avsedda området och därmed kan informationsasymmetri uppstå där klienten hamnar i en 

beroendeställning gentemot sin revisor (Greenwood m.fl., 2005). Professioner, alltså 

individer vars yrken grundas i vetenskapligt kunnande, är verksamma i de företag som 

producerar immateriella och komplexa tjänster och benämns som en professional service 

firm (PSF) (Greenwood m.fl., 2005). Exempelvis utgör en revisionsbyrå en PSF eftersom 

revisorerna som arbetar där representerar en högutbildad arbetskraft och de tjänster som 

produceras på en revisionsbyrå är revisionstjänster och icke revisionsnära tjänster. 

En PSF består av individer och riktar sig till individer i andra organisationer och därför 

är interaktiv marknadsföring den marknadsföringsform som en PSF mest troligt använder 

sig av (McColl-Kennedy m.fl., 2008). Interaktiv marknadsföring avser mötet mellan 

säljare och köpare, ansikte mot ansikte, där produktion och konsumtion av tjänster sker 

samtidigt (Grönroos, 1982). Relationen mellan revisor och klient underhålls genom en 

nära kontakt och baseras på tillit och gemensamt engagemang där relationen ska generera 

fördelar för båda parter (Coviello m.fl., 1997). För att uppnå en god relation krävs således 

en god interaktion (Ballantyne & Varey, 2006). Coviello m.fl. (1997) menar att interaktiv 

marknadsföring är en del av det större begreppet relationsmarknadsföring där inter-

aktionsmarknadsföringen betonar just interaktioner mellan individer. Den interaktiva 

marknadsföringen kännetecknas av interaktiva relationer mellan revisor och klient där 

den personliga kontakten värdesätts (Coviello m.fl., 1997). När det inte förekommer 

någon fysisk produkt som kan kvalitetsvärderas är det kvaliteten på relationen som 

värderas högt hos klienten (Christopher m.fl., 2002). Eftersom en tjänst produceras och 

konsumeras i interaktionen mellan revisor och klient blir relationen dem emellan mycket 

viktig, då det egentligen är relationen som konsumenten använder för att värdera tjänstens 

kvalitet (Grönroos, 1982).  

Det finns ingen enhällig definition av vad en tjänst innebär eller vilka karaktärsdrag den 

innehar. Grönroos (1982) menar att tjänster har tre grundläggande karaktärsdrag: de är 
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immateriella, är en aktivitet snarare än ett objekt och att konsumtion och produktion i viss 

mån sker samtidigt. Det som skiljer en tjänst från en fysisk produkt är att tjänster inte 

produceras för att sedan levereras till användaren, utan tjänster produceras i en process 

som användaren samverkar i (Grönroos, 1998). En tjänst kan ha vissa fysiska inslag, men 

är alltid till stor del immateriell och detta gör det svårare för klienterna att utvärdera 

tjänsten och skilja olika konkurrenter från varandra vilket i sin tur leder till att klienterna 

förknippar ett tjänsteinköp med en större risk och osäkerhet (Lovelock & Wirtz, 2011). 

Förtroendet för revisorn är därför viktigt för att minska den upplevda risken som 

klienterna förknippar med ett tjänsteinköp (Gummesson, 2002b). Grönroos (1982) menar 

att eftersom tjänster är immateriella och att det därför är svårt att värdera dess kvalitet, 

kommer klienten istället att basera kvalitetsbedömningen på de två parallella produktions- 

och konsumtionsprocesserna.  

Eftersom tjänster utgörs av en process skiljer sig marknadsföringen åt jämfört med fysiska 

produkter (Grönroos, 1998). Eftersom tjänster både presenteras och produceras i 

interaktionen mellan revisor och klient utgör de enskilda revisorerna den största delen av 

revisionsbyråernas marknadsföringsfunktion (Gummesson, 1979). Eftersom en stor del 

av tjänstemarknadsföringen sker via individer i en PSF, såsom revisorer, sker marknads-

föringen i mötet med klienten vilket ger möjligheten att behandla varje klient individuellt 

(Grönroos, 1998). En viktig del i marknadsföringen av professionella tjänster är att 

minska den av klienter upplevda osäkerhet som kan uppstå vid köpet av en tjänst 

(Wittreich, 1966). Grönroos (1998) menar dessutom att klienter har svårt att veta vad de 

egentligen efterfrågar för tjänst och vad de kan förvänta sig av slutresultatet. Eftersom 

många klienter inte vet vad de behöver hjälp med, och således inte vet vilken tjänst de 

efterfrågar, behöver revisorn först identifiera problemet för att sedan erbjuda klienten en 

passande tjänst (Wittreich, 1966; Sieg m.fl., 2012). Då revisorn identifierat klientens 

problem och därefter presenterar passande tjänster får revisorn en roll som Gummesson 

(1990) benämner som marknadsförare på deltid.  

Korsförsäljning innebär att en PSF säljer ytterligare tjänster till en befintlig klient 

(Schmitz, 2013). Inom revisionsbranschen är korsförsäljning av icke revisionsnära 

tjänster till revisionsklienter vanligt förekommande (Halperin & Lai, 2015). En klient 

definieras som en återkommande kund (Gummesson, 2002b) och därför kan kors-

försäljning endast utövas mot en klient eftersom korsförsäljning kräver att en tjänst 

förmedlats vid ett tidigare tillfälle. Korsförsäljning ökar sannolikheten att en klient 

stannar kvar i en relation och att sannolikheten dessutom ökar för varje ytterligare tjänst 

som klienten köper (Claycomb & Martin, 2001). All positiv interaktion mellan en individ 

i en PSF och en klient under relationens livslängd bidrar till möjligheterna att bedriva 

korsförsäljning och det krävs således en god relation för att korsförsäljning ska vara 

aktuellt (Woo & Leelapanyalert, 2014). Ett nära samarbete mellan klient och revisor 
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gynnar revisorn då hen får en god insikt i klientens företag vilket krävs för att kunna 

rekommendera de icke revisionsnära tjänster som klienten skulle behöva (Woodside 

m.fl., 1992; Sieg m.fl., 2012).  

1.2 Problematisering  

”Men jag tror att vi, hela yrket, är ganska bra på att paketera 

försäljning som informativ.” Revisor 2 (personlig kommunikation, 18 

april 2016). 

För samtliga tjänster som en revisor tillhandahåller råder informationsasymmetri mellan 

revisorn och klienten (Greenwood m.fl., 2005).  Eftersom klienter i allmänhet vet lite om 

revisorns arbete har de svårt att bedöma vad som är en bra utförd tjänst (Sarapaivanich & 

Patterson, 2014). I relationen mellan revisorn och dess klient har revisorn informations-

övertaget vilket gör att det råder ett agentteoretiskt förhållande där revisorn benämns som 

agenten (Sharma, 1997). Klienten är principalen, eftersom den inte anses ha kunskapen 

som krävs för att kunna bedöma revisorns arbete och den slutgiltiga tjänsten (Sharma, 

1997). Revisorns informationsövertag gör därmed att klienten kan hamna i en beroende-

ställning gentemot revisorn (Greenwood m.fl., 2005). Informationsasymmetrin mellan 

revisor och klient ger utrymme för att revisorn använder korsförsäljning på ett sätt som 

gör att klienten känner sig pressad att köpta tjänsten. Klienternas svårigheter att bedöma 

vad som är en bra utförd tjänst, gör att de använder kvaliteten på relationen till revisorn 

som mått på upplevd kvalitet (Sarapaivanich & Patterson, 2014). Klienternas svårigheter 

att bedöma kvaliteten på en utförd tjänst belyser således problemet med informations-

asymmetri.  

Revisionsbyråerna erbjuder många olika tjänster, förutom just revision, och dessa tjänster 

står för mer än hälften av byråernas intäkter (Carrington, 2014). En del av intäkterna som 

kommer från icke revisionsnära tjänster har sitt ursprung i den korsförsäljning som 

revisorerna bedriver (Halperin & Lai, 2015). Att använda korsförsäljning effektivt är ett 

sätt att öka ett företags vinst (Woo och Leelapanyalert, 2014). För att klienterna ska kunna 

köpa icke revisionsnära tjänster måste de veta om att tjänsterna finns att tillgå, och 

revisorn fungerar som en informerande länk mellan byrån och klienterna (Woodside m.fl., 

1992). Det är viktigt med en god interaktion mellan revisor och klient för att revisorn ska 

kunna se vilka behov klienten har och därefter rekommendera de tjänster som revisorn 

anser passande (Woodside m.fl., 1992). Begreppet interaktionsmarknadsföring innefattar 

att klienters informationsbehov tillgodoses (McColl-Kennedy m.fl., 2008) vilket innebär 

att revisorn informerar klienter om vilka tjänster som revisionsbyrån erbjuder (Woodside 

m.fl., 1992). Det är en hårfin gräns mellan vad som kan anses vara information och vad 

som kan anses vara korsförsäljning vid interaktionen mellan revisor och klient. Det är inte 

säkert att varken revisorn eller klienten reflekterar över vad som verkligen är information 
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och vad som är korsförsäljning utan båda dessa fenomen skulle kunna vävas in parallellt 

i interaktionen mellan revisorn och klienten. Det är därför svårt att veta hur klienten 

uppfattar samtalet i interaktionen med revisorn. Därför skulle det kunna argumenteras för 

att både revisorns korsförsäljningsförsök och informerande kan, ur klientens synvinkel, 

uppfattas som enbart information. För klienten kan information och korsförsäljning 

uppfattas på samma sätt men från revisorns sida kan avsikten variera mellan att endast 

informera och att korsförsälja för att tjäna pengar (Woo & Leelapanyalert, 2014). Sieg 

m.fl. (2012) har identifierat tre faktorer som har en inverkan på hur klienter reagerar på 

revisorers samtal om tjänster, men har inte utforskat huruvida dessa faktorer påverkar om 

klienter uppfattar samtalet med revisorn som information eller korsförsäljning. Som det 

inledande citatet i problematiseringen antyder kan avsikten från revisorns sida vara att 

korsförsälja men att kommunikationen sker på ett sådant sätt att klienterna uppfattar 

samtalet med revisorn som information. Revisorns sätt att paketera sitt budskap gör det 

svårt för klienten att tolka revisorns avsikter med samtalet.  

Tidigare studier har fokuserat på traditionell marknadsföring inom revisionsbranschen, så 

som flygblad, massutskick och annonser (Darling, 1977; Hite & Bellizzi, 1986; 

Heischmidt & Elfrink, 1991; Heischmidt m.fl., 2002; Li-Ping Tang m.fl., 2002; Clow 

m.fl., 2009). Marknadsföring inom revisionsbranschen har ansetts kontroversiellt, men 

kontroversen har grundats i antagandet att all marknadsföring är traditionell. Konceptet 

marknadsföring innefattar fler delar än bara reklam som kan anses utgöra den ”hårda” 

delen av marknadsföring. Till kategorin reklam tillhör exempelvis affischer, flygblad, 

TV- och radioreklam och annonser. En annan del av marknadsföringen kan anses vara 

subtilare och är inte lika påtaglig som den hårda delen av marknadsföringen. Den mer 

subtila delen kan innebära muntlig marknadsföring invävd i ett samtal eller olika typer av 

företagsevent. Reklam har ansetts vara olämpligt för professioner i allmänhet och 

kontroversen har grundats i att reklam likställts med ökade vinster och att professioner 

inte bör göra stora vinster på sin verksamhet (Kotler & Connor, Jr., 1977). I Sverige fanns 

ett förbud mot marknadsföring inskrivet i FAR:s stadgar redan vid föreningens grundande 

1923 (FAR, 1993). Efter hand har förbudet mildrats och idag lyder FARs (2015) 

rekommendation i etikfrågor att revisorer får marknadsföra sig genom att göra sitt namn 

och sina kvalifikationer kända hos allmänheten så länge det inte misskrediterar yrket. 

Rekommendationen från FAR är vagt formulerad, vilket kan leda till att det uppstår 

oklarheter avseende vad som är tillåtet och otillåtet. Oklarheterna skulle i sin tur kunna 

leda till en försiktighet hos revisorer att uttrycka sig angående sina tjänster för att på så 

vis undvika att det ska räknas som otillåtet.  

Den tryckta reklamen är ett resultat av marknadsföringsavdelningens arbete, något som 

Gummesson (1990) benämner marknadsförare på heltid. Vår studie undersöker den form 

av marknadsföring som vi tidigare klassificerat som mer subtil, närmare bestämt den som 
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utspelar sig i relationen mellan revisor och klient där revisorn blir en marknadsförare på 

deltid (Gummesson, 1990). Revisorn som en marknadsförare på deltid har inte utforskats 

i särskilt stor utsträckning tidigare, vilket kan ses som en brist då revisorns korsförsäljning 

av icke revisionsnära tjänster kan stå för en betydande del av revisionsbyråernas totala 

intäkter. Det är vanligt att tidigare studier behandlat hur marknadsföring kan användas 

för att revisorer ska locka till sig nya klienter (jmf. Hodges & Young, 2009). Vi väljer 

istället att undersöka korsförsäljning, som sker till befintliga klienter. En revisionsbyrås 

befintliga klienter är, i sammanhanget interaktionsmarknadsföring, ett område som bör 

utforskas i större utsträckning. Det är viktigt att undersöka just de befintliga klienterna 

istället för de potentiella, då det är mer lönsamt att behålla sina klienter genom att vårda 

relationen till dessa, än att attrahera nya klienter (Storbacka m.fl., 1994).  

Tidigare studier har även fokuserat på revisorernas attityder till marknadsföring, specifikt 

till reklam (Sellers & Solomon, 1978; Heischmidt & Elfrink, 1991). Även konsumenters 

attityder till reklam med revisorer som avsändare har varit ett populärt undersöknings-

område (Hite & Bellizzi, 1986; Moser m.fl., 2000). I vår studie kommer istället klienters 

uppfattningar avseende revisorers korsförsäljning att undersökas. Det är viktigt att 

utforska hur klienter ser på korsförsäljning och om de uppfattar några skillnader mellan 

korsförsäljning och information tillhandahållen av revisorer. För revisionsbyråer är 

interaktiv marknadsföring, och specifikt korsförsäljning, ett viktigt område då det sedan 

revisionspliktens avskaffande blivit allt viktigare att behålla sina klienter samt bibehålla 

sina stora intäkter från icke revisionsnära tjänster (Broberg m.fl., 2013; Revisor 1, muntlig 

kommunikation, 18 april 2016). På marknaden för icke revisionsnära tjänster konkurrerar 

revisionsbyråerna inte bara med varandra, utan även med andra aktörer. En ökad kunskap 

om korsförsäljning och hur den upplevs av klienter är av betydelse inom 

marknadsföringsområdet då klienters uppfattningar, oss veterligen, inte undersökts 

tidigare med avseende på korsförsäljning utförd av en revisor. Ett fokus på klienterna är 

därmed av intresse för att kunna fånga hur revisorernas arbete med korsförsäljning 

uppfattas av motparten. Ytterligare en anledning till varför klient-perspektivet bör 

undersökas är att revisorerna har FAR:s rekommendationer i etikfrågor att förhålla sig till 

och detta skulle kunna leda till att revisorerna svarar på det sätt som de tror förväntas av 

dem. Genom att istället undersöka klienternas uppfattningar är förhoppningen att kunna 

erhålla en så fullständig som möjligt av korsförsäljning i interaktionen mellan revisor och 

klient. 

I relationen mellan en revisor och dess klient är interaktionen en viktig beståndsdel 

eftersom interaktionen används för att kvalitetsbedöma tjänsten. I interaktionen kan 

korsförsäljning förekomma från revisorns sida, men det är inte säkert att klienter uppfattar 

det som just korsförsäljning, utan istället kan budskapet tolkas som information. Det 
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skulle dessutom kunna finnas olika omständigheter som påverkar sättet klienter uppfattar 

revisorers interaktiva marknadsföring.  

1.3 Syfte  
Studiens syfte är att utforska hur klienter uppfattar revisorers interaktiva marknadsföring 

genom korsförsäljning samt vilka faktorer som påverkar uppfattningen.  
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2. Vetenskaplig metod 

Nedan presenteras studiens forskningsansats och forskningsstrategi och därefter följer 

en redogörelse för de teorier som kommer att användas. 

2.1 Forskningsansats och forskningsstrategi 
Syftet med studien är att utforska hur revisorers interaktiva marknadsföring genom 

korsförsäljning uppfattas av dess klienter och för att uppnå detta syfte väljs en deduktiv 

ansats. Tanken är att gå från teori till praktik, det vill säga undersöka om den empiri vi 

samlar in stämmer överens med den verklighet som teori och tidigare empiriska 

observationer kommer ur (Jacobsen, 2002). Vid en studie av vår karaktär skulle det vara 

svårt att utgå från det motsatta, induktiv ansats, som istället syftar till att utgå från empirin 

utan några förutfattade meningar (Jacobsen, 2002). För att uppfylla studiens syfte 

kommer tidigare forskning ligga till grund för empiriinsamlingen och detta motiverar en 

deduktiv ansats. Den tidigare forskningen är inhämtad från två olika forskningsfält: 

marknadsföringsfältet och revisionsfältet. Studien bygger på en kategorisering av tidigare 

forskning som därefter används för att utforma frågor som leder till att syftet med studien 

uppfylls. Det är således relevant att utgå från ett deduktivt angreppssätt. Risken med den 

deduktiva ansatsen är att det blir en form av självuppfyllande profetia genom att endast 

hitta och använda den empiri som vi letar efter och således måste det finnas ett uns av 

induktion för att försöka eliminera denna risk (Jacobsen, 2002).  

Huvudsakligen kommer studien genomföras med en kvantitativ ansats då syftet är att 

utforska klienters uppfattningar och i viss mån göra generaliseringar utifrån detta. Enligt 

Bryman och Bell (2015) är det vanligt att kombinera en deduktiv forskningsstrategi med 

en kvantitativ ansats. Vi vill även kunna generalisera, alltså kunna säga något om en större 

grupp, revisionsbyråers klienter verksamma i Östergötland, även om endast en mindre 

grupp undersöks (Eliasson, 2013). Ytterligare en anledning som motiverar valet av en 

kvantitativ ansats är att en bredd efterfrågas med avseende på klienters uppfattningar om 

korsförsäljning. Eftersom avsikten att studera sambandet mellan empiri och befintlig 

teori, är det enligt Bryman och Bell (2015) en kvantitativ ansats som bör väljas.  

Studien kommer dessutom kompletteras med en del av kvalitativ karaktär, eftersom ett 

antal efterintervjuer kommer att genomföras med revisorer. I denna kvalitativa del är det 

istället ett sammanhang som kräver förståelse som efterfrågas (Eliasson, 2013). I studiens 

kvalitativa del är det inte av intresse att kunna generalisera utan snarare att få ytterligare 

en synvinkel från revisorerna på det resultat som den kvantitativa delen visar 

(Denscombe, 2016). Vanligtvis kombineras en kvalitativ ansats med en induktiv 

forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2015). I den kvalitativa delen är det verkligheten som 

är utgångspunkten snarare än teorin eftersom vi vill förstå intervjuobjektens verklighet. 

Att förstå intervjuobjektens verklighet är av relevans eftersom det är uppfattningar om 
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dessa intervjuobjekt som den kvantitativa delen avser och därför är det av intresse att få 

ta del av deras syn på denna verklighet. Således kommer två olika ansatser användas, 

kvantitativ med inslag av kvalitativ, och dess respektive forskningsstrategier, deduktiv 

och induktiv.  

2.2 Val av teorier  
Studien kommer att genomföras med ett eklektiskt angreppssätt då tidigare forskning från 

olika forskningsfält kommer att kombineras (Collin m.fl., 2009; Bryman & Bell, 2015). 

Teorierna som kommer användas är inhämtade från både marknadsföringsfältet och 

revisionsfältet, vilket fordras för att kunna utforska hur revisorers interaktiva 

marknadsföring genom korsförsäljning uppfattas av dess klienter.  

Studien tar sin utgångspunkt i en modell, se figur 3.1, som vi har utvecklat med hjälp av 

ett teoretiskt ramverk skapat av Sieg m.fl. (2012). Sieg m.fl. (2012) identifierar tre 

faktorer som påverkar klienters uppfattningar avseende revisorers korsförsäljning och 

dessa är revisorns kompetens, tjänstens relevans samt revisorns uppriktighet. De tre 

faktorerna kan också ha en inverkan på om klienter uppfattar samtalet med revisorn som 

korsförsäljning eller information och i vår studie är det dessa tre faktorer som kommer 

användas. Teoriavsnittet kommer inte struktureras med de tre faktorerna som rubriker, 

utan kommer istället rubriceras efter olika teorier som kan hänföra sig till faktorerna. 

Teorier relaterade till korsförsäljning och information kommer också att presenteras i 

kommande teoriavsnitt.  

Teoriavsnittet inleds med en presentation av relevant tidigare forskning avseende 

professionsteori. Klienter anlitar en revisor för att utföra uppgifter som de inte har 

kunskapen att utföra själva och på denna grund kan revisorerna definieras som en 

profession (Dyer, 1985; Brante, 2009). Eftersom klienter inte har samma kunskap inom 

revisionsområdet som revisorerna kan de hamna i en beroendeställning gentemot revisorn 

(Greenwood m.fl., 2005). Det är revisorernas expertkompetens som professionsteorin 

fångar upp vilket motiverar en genomgång av forskning inom just professionsteori. 

Eftersom klienter och revisorer inte har samma kunskap inom det aktuella området 

uppkommer så kallad informationsasymmetri varför agentteori kan anses vara relevant 

(Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Informationsasymmetrin kan ta sig uttryck 

i interaktionen mellan revisorn och dess klient, exempelvis när klienten inte har kunskap 

om olika tjänster som revisorn kan föreslå, vilket kan leda till att klienten upplever sig 

kunskapsmässigt underlägsen. I klientmötet kan revisorn presentera problem, och 

samtidigt erbjuda tjänster som skulle lösa problemen, för klienten på ett sådant sätt som 

skulle kunna uppfattas som korsförsäljning men också som information.  
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Korsförsäljning är centralt i denna studie varför det anses synnerligen relevant att 

redogöra för tidigare forskning inom området samt att sammankoppla denna till 

korsförsäljning av tjänster specifikt (t.ex. Kamakura m.fl., 2003; Alessandra, 2006). 

Vidare kommer tidigare forskning avseende relationsmarknadsföring presenteras 

eftersom det är korsförsäljningen som sker inom de befintliga relationerna mellan revisor 

och klient som denna studie avser utforska. Det är marknadsföring av tjänster som ämnas 

utforskas och därför är den traditionella marknadsföringen inte är tillämpbar utan istället 

är det relationerna som istället spelar roll (Grönroos, 1994). Morgan och Hunt (1994) 

menar att ett av relationsmarknadsföringens nyckelbegrepp är förtroende, vilket leder till 

att detta begrepp kommer att avhandlas i ett eget avsnitt. Förtroendet för revisorn är 

särskilt viktigt eftersom klienter ofta har svårt att förstå innebörden av de tjänster som 

revisionsbyråer erbjuder (Gummesson, 2002b).  

Gummesson (1999) identifierar tre olika aspekter av relationsmarknadsföring där 

interaktion är en av dessa aspekter. Då vi tidigare avgränsat oss till att utforska 

korsförsäljning via den interaktiva marknadsföringen är det således av relevans att ägna 

ett avsnitt åt den tidigare forskningen avseende just den interaktiva grenen inom 

relationsmarknadsföringen. Interaktiv marknadsföring syftar till att tillgodose klienters 

informationsbehov (McColl-Kennedy m.fl., 2008) och därför kommer avsnittet om 

interaktiv marknadsföring knyta an till studiens informationsaspekt, alltså om klienter 

uppfattar samtalet med revisorn som information. När revisorer, i den interaktiva 

marknadsföringen, presenterar tjänster för klienter arbetar de med proaktiv 

diagnostisering (Sieg m.fl., 2012). Eftersom denna studie avser utforska hur klienter 

uppfattar revisorernas presentation av tjänster, alltså deras arbete med proaktiv 

diagnostisering, kommer ett avsnitt tillägnas detta område.  

Studien utgår från tre faktorer som har en inverkan på hur klienter uppfattar revisorers 

interaktiva marknadsföring, det vill säga hur klienter mottar revisorers försök till proaktiv 

diagnostisering (Sieg m.fl., 2012). De faktorerna är: revisorns kompetens, tjänstens 

relevans och revisorns uppriktighet (Sieg m.fl., 2012). Teoriavsnittet syftar till att 

presentera de teorier som knyter an till de tre faktorerna samt till studiens koncept 

korsförsäljning och information, se tabell 2.1. Eftersom interaktionsmarknadsföring, 

förtroende och proaktiv diagnostisering utgör en del av relationsmarknadsföring 

inkluderas dessa tre begrepp i kolumnen för relationsmarknadsföring i tabell 2.1.  
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 Tabell 2.1 Teorianvändning 

 

Teoriavsnittet kommer avslutas med en presentation av den modell som kommer att 

användas som utgångspunkt vid datainsamling och analys av materialet.  
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3. Teoriavsnitt 
Nedan presenteras den teori och tidigare forskning som vår studie kommer ta sin 

utgångspunkt i. Teoriavsnittet avslutas med att en modell presenteras.  

3.1 Professionsteori  
Brante (2009) menar att det finns två specifika egenskaper som karaktäriserar en 

profession: akademisk förankring och hög status. Revisorers arbete har en akademisk 

förankring och i vissa kretsar kan det uppfattas som ett yrke med hög status. Dock menar 

Brante (2009) att det i dagens samhälle är svårt att grunda en professionsdefinition på ett 

krav på en akademisk utbildning då allt fler yrken kräver en universitetsutbildning utan 

att för den delen behöva betraktas som en profession. Brante (2005) anger att professioner 

kan definieras som yrken där inkomst och status baseras på användandet av vetenskaplig 

kunskap, och dit hör revisorer. Revisorer tillhör den kategori professioner som anses vara 

etablerade och dit hör även exempelvis läkare och advokater (Dyer, 1985). Revisorns 

arbete har utvecklats under åren och allt fler tekniska hjälpmedel har tillkommit, vilket 

kan vara ett hot mot revisorerna som en profession (Power, 1995). Power (1995) hävdar 

att en ökad användning av tekniska hjälpmedel tar ifrån revisorn den situationsspecifika 

bedömning som tidigare krävts och gör att revisionen numera riskerar att gå på rutin. 

En profession bär på abstrakt kunskap som dessutom är verklighetsförankrad (Brante, 

2009). Ytterligare egenskaper som karaktäriserar en profession är ett etiskt förhållnings-

sätt till arbetet som utförs samt innehavet av teknisk expertkompetens (Dyer, 1985). 

Power (1995) menar att det inte är besluten som den professionella yrkesutövaren fattar 

som gör hen till en del av en profession, utan att professionen utgörs av processen som 

leder fram till besluten. I grund och botten är en professionell revisor någon som klarat 

sin utbildning men det finns egentligen fler aspekter invävda i begreppet professionell 

som får betydelse för om revisorn uppfattas som professionell eller inte (Grey, 1998). 

Några av de aspekter som påverkar om någon uppfattas professionell är yttre attribut, 

känsla för affärer, integritet och förmågan att erhålla respekt från klienter och kollegor 

(Grey, 1998). Grey (1998) menar att det är faktorer som exempelvis hur en individ för sig 

som avgör om hen uppfattas som professionell eller ej och att det således inte är den 

tekniska kompetensen som är avgörande.  

Professioner fyller en viktig samhällsfunktion och det arbete som utförs av professioner 

är ansvarsfullt, svårt och tungt (Brante, 2009). Samhället har dessutom föreställningar om 

de svårigheter som finns inom de verksamheter där professioner är verksamma (Brante, 

2009). Enligt Power (1995) kännetecknas en profession av att deras yrkesutövning inte är 

transparent gentemot klienterna, alltså att klienterna inte vet vad professionen gör när den 

utför sitt yrke. De tjänster som revisionsbyråer tillhandahåller är svåra för klienter att 
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förstå vilket innebär att revisorer måste informera sina klienter om tjänsterna som erbjuds 

och innebörden av dessa (McColl-Kennedy m.fl., 2008).  

Professionernas verksamheter anses vara av stor betydelse för allmänheten och därför 

kräver framgångsrika professioner ett starkt förtroende från allmänhetens sida (Brante, 

2009). Förtroendet från klienter är avgörande för en profession då det är förtroendet som 

sammanlänkar parterna (Brante, 2009). Även Dyer (1985) menar att förtroende är ett 

centralt begrepp för en profession och för att någon ska uppfattas som professionell krävs 

ett förtroende från omvärlden. Förtroende är en viktig beståndsdel för klienter till 

revisionsbyråer när de värderar sin revisors uppriktighet som i sin tur påverkar hur 

klienter uppfattar kommunikationen med revisorn (Sieg m.fl., 2012). En definition som 

Brante (2009) menar tar hänsyn till de viktiga karaktärsdragen hos en profession lyder:  

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt 

autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, 

abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar 

som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten. (Brante, 2009, s.28) 

Revisorer uppfyller kriterierna i Brantes (2009) definition ovan, men som Grey (1998) 

och Dyer (1985) visar krävs det ytterligare egenskaper för att avgöra om en revisor kan 

anses vara professionell. Att vara en profession behöver inte likställas med att vara 

professionell och i revisionsbranschen kan det anses vara lika viktigt, om inte viktigare, 

att vara professionell snarare än att vara en profession (Grey, 1998). 

3.2 Agentteori   
Agentteorin har som utgångspunkt att människor styrs av egenintresse, att de är begränsat 

rationella samt att det råder både informationsasymmetri och målkonflikter mellan agent 

och principal (Eisenhardt, 1989). Jensen och Meckling (1976) definierar ett agent-

förhållande som ett kontrakt där en eller flera personer (principal) anlitar en annan person 

(agent) för att utföra ett arbete, vilket innebär att rätten att fatta beslut delegeras från 

principal till agent. Agentteorin används till att ta fram de mest effektiva kontrakten som 

reglerar förhållandet mellan agent och principal (Eisenhardt, 1989). Om antagandet görs 

att både agenten och principalen är nyttomaximerande finns det anledning att misstänka 

att agenten inte alltid kommer att agera med principalens bästa i åtanke (Jensen & 

Meckling, 1976). För att minska risken för att agenten inte agerar i principalens intresse 

kan principalen vidta åtgärder för att agentens intressen ska sammanlänkas med 

principalens, exempelvis genom ekonomiska incitament (Jensen & Meckling, 1976). I 

denna studie ser vi revisorer som agenter och klienter som principaler.  
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I ett agentförhållande kan informationsasymmetri uppkomma, vilket är ett problem då 

principalen inte har tillgång till samma information som agenten (Eisenhardt, 1989). Ett 

sätt att minska informationsasymmetrin är att införa informationssystem som kan 

informera principalen om vad agenten gör, vilket även minskar agentens opportunism 

(Eisenhardt, 1989). Informationsasymmetri som förekommer i en relation där ena parten 

kan anses ha makten över den andra har en negativ inverkan på relationens kvalitet 

(Gummesson, 2002b). Kvalitet skapas då parterna är jämbördiga i relationen, där det 

således inte råder någon informationsasymmetri, och en jämbördig relation är värd att 

eftersträva för att erhålla en högre relationskvalitet (Gummesson, 2002b). Revisorer kan 

anses ha ett kunskapsövertag gentemot sina klienter då de besitter en större kompetens 

inom området (Sharma, 1997). Kunskapsinnehavet hos revisor och klient är snedvridet, 

då klienter sällan har fullständig förståelse för innebörden av de tjänster som en 

revisionsbyrå erbjuder (Sarapaivanich & Patterson, 2014). Att klienten förstår innebörden 

av en tjänst som den blir erbjuden av sin revisor har en betydelse för om klienten uppfattar 

tjänsten som relevant och väljer att köpa den (Sieg m.fl., 2012).  

Agentteorin delas upp i två olika aspekter, moral hazard och adverse selection 

(Eisenhardt, 1989). Moral hazard föreligger när agenten inte gör det som agenten 

tillsammans med principalen har bestämt att agenten ska göra (Eisenhardt, 1989). För att 

minska klienters oro att moral hazard-problem ska uppstå är det viktigt att klienter känner 

ett starkt förtroende för sin revisor (Eisenhardt, 1989). Adverse selection föreligger när 

agenten utger sig för att ha kunskap och erfarenhet som hen egentligen inte har, och att 

det inte är möjligt för principalen att kontrollera agentens påståenden (Eisenhardt, 1989). 

I relationen mellan klient och revisor föreligger adverse selection, eftersom klienter inte 

innehar den kunskap som krävs för att kontrollera att revisorns påståenden avseende en 

tjänst stämmer (Sarapaivanich & Patterson, 2014). För att minimera adverse selection är 

det viktigt för revisorer att hålla sina klienter informerade och förklara vad ett eventuellt 

inköp av tjänster skulle innebära (Eisenhardt, 1989; Sieg m.fl., 2012).  

3.3 Korsförsäljning 
Begreppet korsförsäljning innebär försäljning av ytterligare tjänster som kan vara 

relaterade eller orelaterade till den ursprungstjänst som kunden har köpt (Schmitz, 2013). 

Klientperspektivets motsvarande begrepp är korsköp1, som definieras som antalet inköpta 

tjänster från en och samma leverantör (Verhoef m.fl., 2001). Polonsky m.fl. (2000) menar 

att det krävs att en kund är villig att korsköpa för att en leverantör ska kunna korsförsälja. 

Att korsförsälja tjänster till befintliga kunder kostar mindre jämfört med att sälja tjänster 

till nya kunder, eftersom leverantören redan har en relation till de befintliga klienterna 

                                                 

1 Engelska begreppet är cross-buy 
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och därmed besparar de resurser som krävs för att attrahera nya kunder (Kamakura m.fl., 

2003). Korsförsäljning kräver mycket information om klienten och dess verksamhet och 

om leverantören har bristfällig information kan problem uppkomma då leverantören 

försöker korsförsälja olämpliga tjänster eller tjänster klienten inte behöver (Vyas, 2008). 

Klienter som köper flera tjänster från samma leverantör håller i större utsträckning kvar 

vid den leverantören, eftersom ett byte kan innebära att klienten måste ersätta flera 

tjänster då vissa tjänster kan vara sammankopplade med varandra och detta skulle 

innebära en stor ansträngning för klienten (Kamakura m.fl., 2003).  

Vyas (2008) fann flera olika aspekter som klienter ansåg viktiga vid korsförsäljning: tiden 

för erbjudandet, platsen för erbjudandet, hur erbjudandet kommuniceras, hur tilltalande 

erbjudandet är, klientens tidigare erfarenheter av försäljaren, att klienten känner sig 

personligt uppmärksammad samt maktbalans2. Kamakura m.fl. (2003) menar att det finns 

fler fördelar med korsförsäljning för den säljande parten, förutom att tjäna pengar, 

nämligen att lära känna och förstå kunden och dess behov. Klienter som köper revisions-

tjänster av en revisionsbyrå sparar tid och ansträngning genom att köpa ytterligare tjänster 

från samma byrå, men för att klienterna ska vilja köpa ytterligare tjänster krävs att de är 

nöjda med den första, ursprungliga, tjänsten (Halperin & Lai, 2015). 

En strategi som en PSF kan använda för att öka sin tillväxt innebär att öka antalet tjänster 

som en PSF säljer till de befintliga klienterna (Kotler & Connor, Jr., 1977).  Kotler och 

Connor, Jr. (1977) menar således att korsförsäljning är en stor källa till tillväxt för en PSF 

men för att korsförsäljning ska lyckas krävs att rätt klient erbjuds rätt tjänster. För att 

kunna erbjuda rätt tjänster krävs att PSF:en har ett välutvecklat informationsflöde för att 

kunna upptäcka klienters behov och därefter erbjuda rätt tjänster för att tillfredsställa 

dessa behov (Kamakura m.fl., 2003). Ett misstag som många PSF:ar gör avseende 

korsförsäljning är att de antar att klienterna vet vilka tjänster de vill ha och detta leder till 

att de olika tjänsterna som en PSF erbjuder inte ens presenteras om inte klienterna 

uttryckligen ber om det (Alessandra, 2006). Ett annat misstag som en PSF kan göra vid 

marknadsföring av sina tjänster är att de använder en alldeles för hård marknadsförings-

stil, vilket kan minska möjligheterna till korsförsäljning men också äventyra relationen 

till klienterna (Vyas, 2008). Kotler och Connor, Jr. (1977) menar att den hårda 

marknadsföringsstilen inte tar hänsyn till vikten av att välja ut de klienter som behöver 

fler tjänster och som också är mottagliga för att köpa fler tjänster. För att lyckas med 

korsförsäljning krävs utbildning för de anställda och dessutom behövs någon form av 

belöningsprogram för att de ska motiveras att aktivt arbeta med korsförsäljning (Zboja & 

Hartline, 2010). Det är även viktigt att personen som erbjuder tjänsten till klienten är 

                                                 

2 Engelska begreppet är power equation 
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klientorienterad för att korsförsäljningen ska falla väl ut, alltså att den erbjudna produkten 

matchar klientens behov (Sieg m.fl., 2012; Johnson & Friend, 2015).  

För att korsförsäljning ska fungera på ett framgångsrikt sätt krävs att klientens behov 

ligger i fokus och detta uppnås genom att erbjuda de tjänster som klienten är i behov av 

men också är intresserade av att köpa (Kotler & Connor, Jr., 1977; Kamakura m.fl., 2003; 

Halperin & Lai, 2015). För att kunna bedriva korsförsäljning på ett framgångsrikt sätt 

krävs således en god relation mellan de involverade parterna: klienten och de 

professionella i PSF:erna. Det är viktigt för de professionella PSF:erna att investera i 

relationen med klienten eftersom ju längre en relation pågår, desto mer benägen är 

klienten att köpa ytterligare tjänster (Kamakura m.fl., 2003). I förlängningen innebär en 

god relation mer korsförsäljning, vilket i sin tur innebär att klienter är benägna att behålla 

sin PSF då kostnaden för att byta PSF ökar ju fler tjänster som klienterna innehar 

(Kamakura m.fl., 2003).  

3.4 Relationsmarknadsföring 
Fokus har skiftat från att det är de enskilda produkterna och företagen som skapar värde 

till att värde skapas i relationerna mellan individer och organisationer (Webster, 1992). 

Grönroos (1994) menar att den traditionella marknadsföringen, med fokus på de enskilda 

produkterna och företagen, aldrig var applicerbar på varken samtliga marknader eller 

marknadsföringssituationer och lösningen på detta var att relationsmarknadsföringen 

utvecklades.     

Relationsmarknadsföring definieras av Morgan och Hunt (1994) som att etablera, 

utveckla och bibehålla framgångsrika relationer. Gummesson (2002a) menar att 

definitionen av relationsmarknadsföring är bredare än så och att begreppet bör sättas i en 

mer övergripande och social kontext. Gummesson (1999) hävdar att relationsmarknads-

föringen består av tre olika aspekter: relationer, nätverk och interaktioner. Kärnan i 

relationsmarknadsföring är att varje kund är individuell, att relationen grundar sig i ett 

samarbete som genererar värde för båda parterna och att långa relationer lönar sig 

(Gummesson, 2002a). En god relation mellan köpare och säljare kan bidra till att köparen 

känner en ökad trygghet inför köpet och innehar en känsla av kontroll över situationen 

(Grönroos, 2004). Om köparen känner en stor osäkerhet i samband med köpet kan detta 

leda till att den erhållna tjänsten upplevs på ett negativt sätt, vilket innebär att köparen 

känner sig missnöjd med köpet (Crosby m.fl., 1990). Det är relationens kvalitet som avgör 

möjligheterna för framtida försäljning mellan de parter som ingår i relationen och således 

är det inte den sammantagna mängden av tidigare transaktioner som avgör möjligheten 

för framtida transaktioner (Crosby m.fl., 1990).  

Vid relationsmarknadsföring förekommer transaktioner mellan kund och tjänste-

leverantör men det är inte transaktionerna som ligger i fokus utan de ses som en del i en 
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pågående process (Storbacka m.fl., 1994; Gummesson, 1999). Inom relationsmarknads-

föringen menar Storbacka m.fl. (1994) att fokus är att behålla de befintliga kunderna och 

därför är relationerna till dessa viktiga att upprätthålla. För att bygga en hållbar relation 

är det viktigt med ett samarbete som båda parter går vinnande ur (Gummesson, 1999). 

Starka relationer är en viktig del i relationsmarknadsföringen och eftersom det krävs tid 

för att bygga upp och bibehålla relationer krävs att resurser investeras (Gummesson, 

1987). Samtliga marknadsföringsaktiviter som genomförs bör bidra till att bygga en 

starkare relation mellan den köpande och den säljande parten (Håkansson, 1982; 

Grönroos, 2004). Håkansson (1982) menar att marknadsföringsaktiviteter, så som reklam, 

kan leda till att etablera nya relationer och påverka de befintliga relationerna. Vid 

relationsmarknadsföring spelar interaktionen mellan parterna en central roll till skillnad 

från den traditionella marknadsföringen där det snarare råder ett övertalningsfokus från 

den säljande partens sida (Gummesson, 1999).   

3.4.1 Förtroende 

Förtroende är ett nyckelbegrepp inom relationsmarknadsföring eftersom ett starkt 

förtroende för en individ i en PSF motverkar att klienter finner en kortsiktig lösning och 

byter PSF (Morgan & Hunt, 1994). Ytterligare en anledning till varför förtroende är 

viktigt inom relationsmarknadsföring är att klienterna, i tron att motparten inte kommer 

agera opportunistiskt, ser handlingar med potentiellt hög risk som ansvarsfulla (Morgan 

& Hunt, 1994). Förtroende innebär tron på motpartens pålitlighet och integritet (Morgan 

& Hunt, 1994). Även Gounaris (2005) belyser i sin definition av förtroende vikten av att 

agera i varandras intresse och tron på motpartens välvilja och moraliska integritet. 

Förtroende är viktigt vid köp av tjänster, eftersom mottagaren endast delvis vet vad den 

köper som exempelvis då klienter köper tjänster från revisionsbyråer (Gummesson 

2002b). Förtroendet speglar klientens tillit på sin PSF och de positiva förväntningar som 

klienten har på tjänsteleverantören (Gounaris, 2005). Vidare menar Gounaris (2005) att 

det finns ett positivt samband mellan tjänstens kvalitet och förtroendet för en PSF där en 

högre värderad tjänst leder till ett större förtroende. De revisorer som lyckas skapa ett 

förtroende hos klienterna kommer med större sannolikhet att bli delgivna nödvändig 

information från klienterna avseende deras verksamhet och förtroendet gör därmed att 

revisorerna får en större möjlighet att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt (Crosby 

m.fl., 1990). De revisorer som lyckas skapa ett stort förtroende hos klienten har dessutom 

större möjligheter att sälja tjänster till dessa (Sieg m.fl., 2012).  

3.4.2 Interaktionsmarknadsföring 

Interaktionsmarknadsföring innefattar bland annat att tillfredsställa klienters 

informationsbehov (McColl-Kennedy m.fl., 2008) vilket revisorer kan göra genom att 

informera om tjänster som revisionsbyrån erbjuder (Woodside m.fl., 1992). Interaktions-

marknadsföring utgör en aspekt av relationsmarknadsföringen och syftar till den 
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interaktion som sker ansikte mot ansikte inom relationerna (Coviello m.fl., 1997). När det 

finns en interaktion mellan två eller flera parter finns det alltid en relation mellan dessa 

parter (Ballantyne & Varey, 2006). Enligt Gummesson (1987) karaktäriseras konceptet 

interaktion av ömsesidiga aktiviteter mellan köpare och säljare där det är aktiviteterna 

som skapar tjänster och aktiviteterna sker ansikte mot ansikte. Grönroos (2011) definierar 

interaktion som ömsesidiga handlingar där två eller flera parter påverkar varandra. En 

viktig aspekt av interaktion är att de ingående parterna har personlig kontakt med varandra 

(Grönroos, 2011). Coviello m.fl. (1997) redogör för några grundläggande egenskaper som 

karaktäriserar interaktionsmarknadsföring och dessa presenteras i tabell 3.1.  

 Tabell 3.1 Interaktionsmarknadsföringens karaktärsdrag 

 
 (I original Coviello m.fl. (1997) omarbetad av Jerilgård och Spetsmark) 

 

Amonini m.fl (2010) identifierar flertalet aktiviteter inom interaktionsmarknadsföringen 

som en PSF arbetar med i praktiken och några av dessa aktiviteter är:  

 Visa klienterna att en representant från PSF:en är tillgänglig för dem. 

 Hålla klienter informerade, både avseende vad PSF:en gör för klienten och vad 

som händer i branschen som klienten verkar inom.  

 Besöka klienter i deras miljö.  

 Prata med klienter för att få en förståelse för klienternas företag.  

 Bygga en personlig relation till klienterna, även privat exempelvis genom att 

umgås med klienterna utanför arbetssammanhang och bjuda in klienterna till 

tillställningar som inte är kopplade till arbetet.    

 Kommunicera med klienterna på många olika sätt, exempelvis ansikte mot 

ansikte, via telefon eller e-post.  

Genom att kommunicera med klienterna ökar revisorerna den klientspecifika kunskapen, 

vilket är viktigt för hur klienter uppfattar revisorn när denne presenterar tjänster (Sieg 

m.fl., 2012). En interaktionsmarknadsföringsaktivitet som Amonini m.fl. (2010) menar 

är förekommande hos en PSF är att hålla klienter informerade, bland annat avseende vad 



20 

 

som händer i branschen som klienten verkar inom. Interaktionsmarknadsföring belyser 

således vikten av att tillfredsställa klienters informationsbehov (McColl-Kennedy m.fl., 

2008). I mötet mellan klient och revisor där revisorn presenterar tjänster kan revisorns 

avsikter variera. Ibland kan revisorns avsikt vara att korsförsälja tjänster och ibland kan 

avsikten vara att hålla klienten informerad (Woo & Leelapanyalert, 2014). I mötet mellan 

revisorn och dess klient förekommer mycket information (Amonini m.fl., 2010) och i 

kombination med att revisorns avsikt ibland är att korsförsälja tjänster blir det svårt för 

klienten att särskilja korsförsäljning från information.    

Crosby m.fl. (1990) menar att interaktionerna mellan säljare och klient möjliggör för 

säljaren att identifiera klienters behov och föreslå lämpliga lösningar på problem genom 

att erbjuda passande tjänster. För att erbjudandet om passande tjänster ska leda till ett köp 

från klienternas sida krävs att de presenterade tjänsterna upplevs som relevanta (Sieg 

m.fl., 2012). Relationskvaliteten beror på upplevelsen av interaktionen som pågår mellan 

de involverade parterna över tid, vilket belyser vikten av en god interaktion för att uppnå 

en bra relation (Ballantyne & Varey, 2006). Gummesson (1987) menar att det krävs tid 

för att uppnå ett välfungerande arbetsförhållande mellan köpare och säljare. I tjänste-

företag, exempelvis revisionsbyråer, är de långsiktiga relationerna viktiga och 

interaktionsmarknadsföring används frekvent av dessa företag (Gummesson, 1987; 

Brodie m.fl., 1997). Interaktionsmarknadsföringen inkluderas även i konsumtions-

processen eftersom konsumtionen av tjänster påbörjas innan produktionsprocessen är 

avslutad (Gummesson, 1987). 

3.4.3. Proaktiv diagnos 

Proaktiv diagnostisering är en relationsmarknadsföringsaktivitet som är vanlig hos en 

PSF och utförs av individer inom PSF:en i deras roll som marknadsförare på deltid (Sieg 

m.fl., 2012). Proaktiv diagnostisering innebär att en profession utreder orsaker och 

lösningar på klienters problem i ett proaktivt syfte för att planera framtida insatser och 

detta görs utan att klienterna uttryckligen begär det (Sieg m.fl., 2012). Proaktiv 

diagnostisering sker i klientdialogen, vilket innebär att klienter och individer i en PSF 

utbyter idéer och kunskap om klientföretagets problem samt PSF:ens möjligheter att lösa 

problemen (Grönroos, 2004). Sieg m.fl. (2012) menar att klientdialogen kan stagnera om 

individerna i en PSF inte presenterar lösningar på klienters problem utan istället väntar 

på att klienterna själva ska inleda ett samtal om problemen. Alessandra (2006) menar att 

klienter själva inte kommer introducera sina problem för de professionella från PSF:en 

och därigenom gör PSF:en ett misstag om den inte arbetar med proaktiv diagnostisering.   

Proaktiv diagnostisering kopplat till klientdialogen är ett relativt outforskat område. Det 

finns en studie av Sieg m.fl. (2012) som behandlar hur revisorer ska arbeta med proaktiva 

diagnoser i klientdialogen för att skapa goda relationer till klienterna och öka 
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försäljningen av tjänster. Syftet med studien av Sieg m.fl. (2012) var att i viss mån 

kartlägga och därefter utveckla ett teoretiskt ramverk som beskriver hur proaktiv 

diagnostisering kan användas för att upprätthålla klientdialogen. Det teoretiska ramverket 

baseras på empiri inhämtad från en av de fyra internationellt sett största revisions-

byråerna3 och 11 av dess klientföretag. En del av det teoretiska ramverket beskriver hur 

revisorers möjligheter att bedriva proaktiv diagnostisering påverkas av klienters 

uppfattningar avseende både sin revisor och problemet. Sieg m.fl. (2012) menar att 

klienter endast låter ytterligare ett problem introduceras i klientdialogen om problemet 

anses relevant, om klienterna tror att revisorn har den kompetens som krävs för att lösa 

problemet samt om klienterna upplever att revisorn agerar i deras intressen.  

3.5. Modell 

Professioner besitter stor expertkompetens inom sina områden (Dyer, 1985) men Grey 

(1998) menar att vikten av att agera professionellt inom revisionsyrket är av större 

betydelse än expertisen. En professionell individ har förmågan att erhålla respekt från 

klienter, har känsla för affärer och innehar dessutom integritet (Grey, 1998). Revisorer 

bör således ha en känsla för affärer, vilket kan ta sig uttryck i den korsförsäljning som 

revisorerna bedriver. Klienter vet i allmänhet lite om vad revisorer gör och vad som 

karaktäriserar en bra utförd tjänst (Sarapaivanich & Patterson, 2014). I förhållandet 

mellan revisor och klient har därför revisorn ett kunskapsövertag och detta problem har 

sin utgångspunkt i agentteorin via informationsasymmetri (Sharma, 1997). För att minska 

informationsasymmetrin kan revisorn hålla sin klient informerad löpande under 

relationen dem emellan (Amonini m.fl., 2010). Eftersom revisorer informerar sina 

klienter löpande kan det vara svårt för klienterna att urskilja korsförsäljningsförsök från 

den kontinuerliga informationen (Woodside m.fl., 1992; McColl-Kennedy m.fl., 2008). 

Relationsmarknadsföring förekommer i mötet mellan revisor och klient och syftar till att 

stärka klientens förtroende för sin revisor (Morgan & Hunt, 1994). Klientens förtroende 

för revisorn är sammanlänkat med klientens upplevda uppriktighet hos revisorn (Morgan 

& Hunt, 1994; Sieg m.fl., 2012). Dyer (1985) menar att revisorer innehar teknisk expertis 

och enligt Sieg m.fl. (2012) påverkar revisorns kompetens förmågan att sälja tjänster till 

klienter. Genom att inneha rätt kompetens kan revisorer identifiera behov hos klienterna 

och därefter presentera lämpliga tjänster för dessa behov (Crosby m.fl., 1990). För att 

klienter ska välja att köpa en tjänst räcker det inte endast med att presentera en lämplig 

tjänst utan revisorerna måste även understryka på vilket sätt tjänsten är relevant för 

klienten (Sieg m.fl., 2012). 

                                                 

3 De fyra revisionsbyråerna är Deloitte, EY, KPMG och PwC.  
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Modellen som presenteras i figur 3.1 beskriver tre faktorer (revisorns kompetens, 

tjänstens relevans, revisorns uppriktighet) som kan påverka huruvida klienter uppfattar 

samtalet med sin revisor, när denne presenterar tjänster, som information eller 

korsförsäljning. Den interaktiva marknadsföringen sker under samtalet mellan revisor och 

klient och det är detta samtal som kan uppfattas som antingen information eller 

korsförsäljning eller som en kombination av båda. Eftersom korsförsäljning definieras 

som försäljning av ytterligare produkter eller tjänster till en befintlig klient (Schmitz, 

2013) är begreppen försäljning och korsförsäljning i denna studie synonyma då studien 

avser just befintliga klienter. Modellen inkluderar även köp av tjänst eftersom klienternas 

uppfattningar av samtalet med revisorn skulle kunna ha en inverkan på om klienterna 

väljer att köpa ytterligare en tjänst.  

 

Figur 3.1 Modell över faktorer som påverkar om klienter uppfattar samtalet med revisorn som information eller 

korsförsäljning 
(Jerilgård & Spetsmark, delvis inspirerad av Sieg m.fl. 2012) 

Modellen i figur 3.1 är utvecklad av oss med inspiration från studien av Sieg m.fl. (2012). 

Sieg m.fl. (2012) utvecklade ett nytt teoretiskt ramverk och skapade, som ett led i detta, 

en modell som ämnar beskriva hur revisorer ska agera när de, i mötet med klienten, 

presenterar en tjänst som en lösning på ett problem i ett försök att upprätthålla 

klientdialogen4. Vi har valt att använda oss av och omarbeta den del av modellen som 

behandlar klientperspektivet vid presentationen av tjänster. Det teoretiska ramverk som 

utvecklats av Sieg m.fl. (2012) berör inte hur presentationen av tjänster kan uppfattas av 

klienter, utan hur presentationen ska genomföras för att klienter ska välja att köpa en 

tjänst. Klienters uppfattningar av samtalet, som information eller korsförsäljning, bör ha 

en inverkan på om de väljer att köpa tjänsten som revisorn presenterar och därför bör 

modellen som baseras på Sieg m.fl. (2012) kunna användas för att besvara denna studies 

syfte. Det teoretiska ramverk som presenteras av Sieg m.fl. (2012) utgår från klienters 

uppfattningar av samtalet med revisorn, men inte om klienter uppfattar samtalet som 

                                                 

4 I artikeln benämns detta som: “a new theoretical framework of proactive diagnosis to explain how 

professionals sustain client dialogue by introducing new problems to the dialogue” (Sieg m.fl. 2012, s. 

274).  
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information eller korsförsäljning och därför finns inte någon indikation på vilka av 

faktorerna (revisorn kompetens, tjänstens relevans, revisorns uppriktighet) som påverkar 

de båda uppfattningarna. Det finns därför inte heller några indikationer på hur, det vill 

säga i vilken riktning, de tre olika faktorerna påverkar klienternas uppfattningar. 
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4. Empirisk metod 
I följande avsnitt presenteras studiens metodval, urval och operationalisering med såväl 

enkätens som efterintervjuns utformning. Slutligen presenteras valda analysmetoder samt 

etiska beaktanden.  

Det är viktigt att komma ihåg att revisorer inte arbetar ensamma utan i team och vid mötet 

med en klient kan samtliga i teamet ha en kontakt med klienten. I denna studie är det inte 

bara revisorers klientkontakt som avses utan samtliga av revisionsbyråns representanter. 

Begreppet revisor ska, i denna studie, således tolkas som samtliga representanter från 

revisionsbyrån som har klientkontakt där korsförsäljning skulle kunna förekomma. 

4.1 Litteratursökning 
Den teoretiska referensramen baseras till stor del på artiklar som är inhämtade genom 

sökningar på sådana begrepp som exempelvis relationship marketing, interaction 

marketing, cross-selling och professional service firm. Artiklarna är vetenskapliga 

artiklar, vilket medför en hög reliabilitet eftersom noga kontroll föregår publicering. Till 

de inledningsavsnittet har även FARs rekommendationer i etikfrågor använts då denna 

information bidrar med en inblick i de etiska aspekter som en revisor måste ta hänsyn till 

i sitt arbete. Användningen av källor skrivna av många olika författare bidrar till en ökad 

trovärdighet, eftersom det ger en bredare bild av de olika fenomenen. Litteratursökningen 

har förstärkt uppfattningen om att vårt område, interaktiv marknadsföring genom 

korsförsäljning ut ett klientperspektiv, är relativt outforskat. Det är enkelt att hitta studier 

avseende reklam inom revisionsbranschen och studier om korsförsäljning inom 

bankvärlden, men vi har inte funnit någon studie som behandlar de mer subtila 

marknadsföringsformerna inom revisionsbranschen och som dessutom relaterar dessa 

subtila marknadsföringsformer till begreppet korsförsäljning. Det finns tidigare studier 

gjorda utifrån ett klientperspektiv med avseende på korsförsäljning inom olika branscher 

(jmf. Vyas, 2008) men avsaknaden av studier med revisionsbranschen som fokus 

förstärker vår uppfattning om att vårt område ännu kan vara outforskat.   

4.2 Datainsamlingsmetod  
Syftet med vår studie är att utforska hur klienter uppfattar revisorers interaktiva 

marknadsföring, där den interaktiva marknadsföringen kan uppfattas som information 

och/eller korsförsäljning. För att uppfylla detta syfte kommer primärdata att samlas in 

genom att klienter besvarar kvantitativa enkäter som distribueras via e-post. Därefter 

kommer kvalitativa efterintervjuer genomföras med revisorer för att ge en bredare 

förståelse för enkätens resultat. Data som samlas in genom enkäter och intervjuer 

genererar primärdata som, till skillnad från sekundärdata, inhämtats direkt av studiens 

författare (Wahlin, 2011). Studiens primärdata samlas främst in genom enkäter och 

resultatet från enkäter kommer sedan ligga till grund för efterintervjuerna. Genom att 
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samla in primärdata kan vi säkerställa att data samlas in för rätt sammanhang, det vill 

säga vår studie (Eliasson, 2013). Primärdata är dessutom nödvändig för denna studie då 

området vi ämnar undersöka inte tidigare utforskats i stor utsträckning och således råder 

det brist på sekundärdata. 

Studien kommer att genomföras med en tvärsnittsdesign för att i viss mån kunna 

generalisera hur klienter uppfattar revisorers interaktiva marknadsföring genom 

korsförsäljning; som försäljning eller som information. En studiedesign av typen tvärsnitt 

innebär att fler fall än ett kommer att studeras (Bryman & Bell, 2013) och i vårt fall 

kommer flertalet fall undersökas då tanken är att försöka generera en bredare bild av 

klienters uppfattningar avseende korsförsäljning. Studier av typen tvärsnitt ger en bild av 

en viss situation vid en viss tidpunkt (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2013) menar att 

en tvärsnittsdesign ska utföras vid en viss tidpunkt, vilket för vår del kommer innebära 

att insamling av primärdata via enkäter kommer att ske inom en begränsad tidsperiod. 

4.3 Population och urval  

4.3.1 Enkät  

Studiens population består av onoterade aktiebolag som har valts utifrån omsättning, 

balansomslutning och antal anställda. Vi har valt att avgränsa populationen till att endast 

inkludera de företag som uppfyller revisionslagens (SFS 1999:1079 2§) definition av 

revisionspliktiga företag, vilket är företag där nettoomsättningen överstiger 3 miljoner 

SEK, balansomslutningen överstiger 1,5 miljoner SEK och antalet anställda är fler än 3 

stycken. Avgränsningen har gjorts för att exkludera de allra minsta företagen och 

exempelvis holdingbolag. Samtliga krav som återfinns i revisionslagen (SFS 1999:1079 

2§) behöver inte vara uppfyllda för att ett företag ska vara revisionspliktigt utan det räcker 

med att två krav är uppfyllda under två räkenskapsår i följd. Programmet Retriever 

Business möjliggör inte filtreringar av den typen som beskrivs i revisionslagen (SFS 

1999:1079 2§), vilket har gjort att vi filtrerat på företag som uppfyllt samtliga minsta krav 

under enbart det senaste räkenskapsåret som funnits komplett tillgängligt. Eftersom vi 

filtrerat på att samtliga krav ska vara uppfyllda, men enbart under det komplett 

tillgängliga räkenskapsåret, inkluderas både företag som är revisionspliktiga och företag 

som har valt att ha en revisor trots att det inte finns något krav på det. Det är inget problem 

att både revisionspliktiga och icke revisionspliktiga företag inkluderas i populationen då 

det viktigaste är att företagen har en revisor. Få rapporter avseende 2015 hade inkommit 

vid tidpunkten för sökningen, vilket innebär att det är data från 2014 som har använts och 

således är 2014 det senaste komplett tillgängliga räkenskapsåret. Att information 

hänförlig till 2014 används kan innebära att företag som inte finns i dagsläget kan 

inkluderas i populationen. Fördelen med att använda information från 2014, fler 

tillgängliga rapporter, anses ändå överväga nackdelen. Den nedre gräns som beskrivits 

ovan har valts då vi antar att de företag som är mindre än definitionen av revisionspliktiga 
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företag inte kommer utgöra den grupp företag som revisorer huvudsakligen riktar sin 

korsförsäljning till.  

Populationen har även begränsats till att endast bestå av aktiebolag som är privata och 

således inte börsnoterade. Antalet intressenter är färre i privata bolag och ofta har en god 

insikt i företaget och därför har privata bolag inte lika höga agentkostnader som de 

publika och är därmed mer positivt inställda till icke revisionsnära tjänster eftersom de 

inte behöver oroa sig för att revisorns upplevda oberoende påverkas (Firth, 1997). Hope 

och Langli (2010) menar att tidigare studier inom revisionsbranschen behandlat publika 

bolag och att de privata bolagen bör studeras eftersom de skiljer sig från de publika 

bolagen, framför allt gällande risk. Risken som skiljer sig åt mellan de privata och de 

publika bolagen handlar framförallt om hur mycket icke revisionsnära tjänster som 

företagen vågar köpa och som revisionsbyråerna vågar sälja utan att äventyra sina rykten 

(Firth, 1997; Hope & Langli, 2010). De privata bolagen är mindre restriktiva när det gäller 

inköp av icke revisionsnära tjänster, vilket leder till att revisionsbyråerna i sin tur blir 

mindre restriktiva när det gäller att sälja icke revisionsnära tjänster till de privata bolagen 

(Firth, 1997). Svanström och Sundgren (2012) menar att revisorn är en viktig rådgivare i 

privata företag, eftersom de privata företagen inte har lika stor intern kompetens som de 

publika företagen. I publika företag har inte revisorer den rådgivande och informerande 

roll som de har i privata företag och därför måste just privata företag undersökas för att 

syftet med denna uppsats ska uppfyllas.   

Vi har valt att avgränsa populationen till att endast inkludera företag som är verksamma 

i Östergötland och som uppfyller tidigare uppställda krav. Avgränsningen till 

Östergötland görs av flera skäl där ett är att svarsfrekvensen kan påverkas positivt genom 

en lokal anknytning. Ett annat skäl är att efterintervjuerna måste genomföras med 

revisorer i Östergötland, eftersom vi inte har någon möjlighet att genomföra intervjuer 

utanför Östergötland. Vi vill således matcha vår population med de revisorer som vi ska 

intervjua. Företag som utgörs av revisionsbyråer och därtill förenlig verksamhet 

exkluderas ur populationen eftersom dessa företag avsevärt bör skilja sig från resterande 

företag i den valda populationen. Till sist har populationen rensats på företag som inte har 

en revisor, eftersom vår studie har som syfte att utforska klienters uppfattningar avseende 

revisorer. De företag som inkluderas i populationen kan dels bestå av företag som 

frivilligt valt att ha en revisor och dels företag där en revisor krävs. Sammanfattningsvis 

har populationen avgränsats enligt de kriterier som presenteras i tabell 4.1.  
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 Tabell 4.1 Populationskriterier  

 

Populationen som vår studie ämnar undersöka består av 2614 företag ur vilka ett obundet 

slumpmässigt urval kommer att dras. Fördelarna med ett slumpmässigt urval är att 

samtliga i population har lika stor sannolikhet att väljas, vilket gör urvalet representativt 

för hela populationen (Saunders m.fl., 2012). Det finns inte resurser att undersöka hela 

populationen då en förteckning över e-postadresserna till företagen i populationen saknas. 

Eftersom det inte finns e-postadresser hänförliga till företagen angivna i Retriever 

Business måste dessa inhämtas manuellt från exempelvis företagens hemsidor. Vid det 

slumpmässiga urvalet användes Excels slumpfunktion som kan anses tillförlitlig. För att 

kunna dra ett slumpmässigt urval behövs en urvalsram, det vill säga en förteckning över 

populationen (Eliasson, 2013). Förteckningen över företagen i populationen är inhämtad 

från Retriever Business och är uppställd i en lista i Excel. I den slumpmässigt sorterade 

listan valdes de 450 första företagen där en tillförlitlig e-postadress kunde identifieras. E-

postadresserna identifierades genom att vi manuellt sökte via Google på företagsnamnet 

och i många fall fann vi en hemsida med kontaktuppgifter. I dagsläget har nästan alla 

företag, oavsett storlek, en hemsida vilket har möjliggjort användandet av en webbenkät. 

Det fanns dock företag där ingen e-postadress kunde identifieras och dessa var främst 

jordbruksföretag, vilket kan leda till att resultatet kan bli något snedvridet då dessa företag 

inte fått möjligheten att besvara enkäten. De identifierade e-postadresserna tillhörde i de 

flesta fall vd:n för företaget och i annat fall ekonomiansvarig eller motsvarande. För att 

kunna dra generella slutsatser menar Jacobsen (2002) att antal svar bör uppgå till cirka 

400, vilket för oss innebär att det krävs en hög svarsfrekvens eftersom urvalet uppgår till 

450. Eftersom e-postadresserna måste inhämtas manuellt från exempelvis företagens 

hemsidor finns inte tid att inhämta fler än 450 e-postadresser.  

4.3.2 Efterintervjuer 

Syftet med efterintervjuerna är att få en annan synvinkel på revisorers korsförsäljning, 

nämligen deras egna. Intervjuerna genomförs efter bearbetning av enkätsvaren för att ge 

revisorerna möjlighet att kommentera de resultat som enkätundersökningen visat.  

Efterintervjuer genomförs med revisorer verksamma i Östergötland, eftersom vi har 

begränsade möjligheter att resa utanför länet. Intervjupersonerna ska arbeta på en 

revisionsbyrå som erbjuder icke revisionsnära tjänster och intervjupersonerna ska också 
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arbeta med privata företag. Således ska intervjupersonerna vara väl insatta avseende både 

privata företag och icke revisionsnära tjänster. Förfrågan om en intervju skickas ut till 

revisionsbyråer i Östergötland som kan hänvisa oss till rätt person inom revisionsbyrån 

(se bilaga 4 för intervjuförfrågan). Två revisorer och en revisorsassistent från tre olika 

revisionsbyråer ville låta sig intervjuas. Vi anser att tre intervjuer är tillfredsställande då 

Jacobsen (2002) menar att för varje intervju som genomförs minskar andelen ny 

information som tillkommer. Andelen ny information som tillkommer är troligtvis inte 

mättad efter tre intervjuer, men med hänsyn till studiens omfattning samt att det är 

efterintervjuer, och således inte studiens primära källa till empiri, nöjer vi oss med tre 

intervjuer.  

4.4 Operationalisering 
Primärdata inhämtas dels via enkäter och dels via intervjuer. Enkäter skickades ut via e-

post till 450 slumpmässigt utvalda företag i Östergötland och efterintervjuer genomfördes 

med tre representanter från revisionsbyråer belägna i Östergötland. Enkäten syftar till att 

finna samband mellan studiens beroende variabler: korsförsäljning och information, och 

oberoende variabler: revisorns kompetens, revisorns uppriktighet och tjänstens relevans, 

se figur 3.1. Intervjuguiden kommer till viss del bygga på enkätsvaren.  

4.4.1 Enkätens utformning 

Enkäten distribueras via e-post som en webbenkät genom Google Formulär. Fördelarna 

med en webbenkät är att enkäten och svaren kan distribueras snabbt, det vill säga tiden 

från att enkäten skickas ut till att respondenten erhåller den är kort och tiden från att 

respondenten besvarar enkäten och svaren är oss tillhanda är kort (Christensen m.fl., 

2010). Christensen m.fl. (2010) menar att webbenkäter, till skillnad från telefonenkäter, 

är bekvämt för respondenterna då de själva får möjlighet att besvara enkäten när det 

passar dem och denna enkätform passar därför vår urvalsgrupp där respondenterna kan 

tänkas har ont om tid. Urvalsgruppen i denna studie består av privata företag, som 

mestadels är små och medelstora, vilket gör att vd:n i många fall är aktiv i den dagliga 

verksamheten genom att exempelvis vara ute hos kund. En webbenkät möjliggör för 

respondenterna att vara anonyma mot oss uppsatsförfattare vilket är eftersträvansvärt när 

frågorna kan upplevas som känsliga och dessutom leder anonymitet oftast till en högre 

svarsfrekvens (Christensen m.fl., 2010). Frågor som berör inköp av tjänster från 

revisionsbyråer kan betraktas som känsliga, då inköpen kan indikera att det finns problem 

inom företaget och av denna anledning föredras en webbenkät. Eftersom vår enkät 

innehåller så kallade filterfrågor, det vill säga frågor som leder till olika följdfrågor 

beroende på vilket svarsalternativ som respondenten väljer, är webbenkäter lämpliga då 

respondenter annars har en tendens att uppleva svårigheter avseende vilka frågor som ska 

besvaras. Filterfrågorna kan också, vid en pappersenkät, leda till en lägre reliabilitet 

eftersom vissa respondenter kan missa att svara på vissa frågor eller svarar på frågor som 



30 

 

de inte ska svara på (Jacobsen, 2002). Eliasson (2013) hävdar dessutom att reliabiliteten 

ökar när enkäten fylls i på ett korrekt sätt vilket blir fallet med en webbenkät då 

filterfrågorna sköts av enkätprogrammet.  

Vid en webbaserad enkät kan svarsfrekvensen variera kraftigt men skillnaden i 

svarsfrekvens mellan en postenkät och en webbaserad enkät har inte visat sig vara 

betydande (Denscombe, 2016). Jacobsen (2002) menar att webbenkäter kan ha en 

svarsfrekvens uppgående till 90 %, men menar också att en svarsfrekvens överstigande 

50 % kan anses tillfredsställande. Tidigare studentuppsatser vid Linköpings universitet 

har haft en svarsfrekvens mellan 4 % och 18 % (se exempelvis Salomonsson & Kraff, 

2014; Forsman & Wiström, 2015; Björk & Rosqvist, 2015) men dessa uppsatser har haft 

auktoriserade revisorer som population. En uppsats som undersökte publika bolag, och 

således e-postade sina enkäter till företag, hade en svarsfrekvens uppgående till 20 % 

(Axelsson & Landsjö, 2015). Denscombe (2016) menar att det inte finns någon förut-

bestämd nivå för en acceptabel svarsfrekvens, utan jämförelser med tidigare studier av 

liknande karaktär bör göras. Svarsfrekvensen i Axelssons och Landsjös (2015) uppsats 

avseende publika bolag är en rimlig svarsfrekvens att nå upp till för vår uppsats då 

populationernas karaktärsdrag i viss mån liknar varandra.  

Vid en enkäts utformande är det viktigt att frågorna formuleras på ett sådant sätt att 

respondenterna med lätthet förstår innebörden av frågan samt hur den ska besvaras 

(Jacobsen, 2002; Saunders m.fl., 2012; Trost, 2012). Trost (2012) menar att det är viktigt 

att täcka in samtliga svarsalternativ, vilket vi gjort genom att ge respondenterna möjlighet 

att svara “vet ej” eller “vill ej ange” på flertalet av frågorna. Genom att ge möjligheten att 

besvara frågor med “vet ej” minskar det interna bortfallet eftersom respondenterna i annat 

fall skulle valt att inte besvarat frågan alls. I de frågor där respondenten ombeds gradera 

sitt svar på en skala har skalan 1-7 valts för att ge en möjlighet att svara neutralt. Jacobsen 

(2002) menar att en skala större än 1-7 inte tillför något ytterligare samt att svaren från 

en allt för stor skala är svåra att analysera. Frågorna som avser mäta de beroende och de 

oberoende variablerna har utformats som påståenden där svarsalternativen utgjorts av en 

skala mellan 1 och 7 där 1 definierats som ”håller med i mycket liten grad” och 7 

definierats som ”håller med i mycket stor grad”. Eftersom både de beroende och de 

oberoende variablerna mäts genom samma skala ökar studiens reliabilitet (Saunders m.fl., 

2012).  

I Google Formulär har vi valt att inkludera en indikator som visar hur långt respondenten 

har kommit i enkäten och detta har tidigare visat sig öka svarsfrekvensen (Denscombe, 

2016). I Google Formulär ges även möjligheten att lägga till en så kallad tips-rad under 

frågan där syftet är att kunna förtydliga eller exemplifiera en fråga. Tips-raden har 

utnyttjats i vissa fall genom att bland annat exemplifiera vad en tjänst är. Vi är medvetna 
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om att ett exempel kan leda till att respondenterna ser exemplen som definitioner snarare 

än just exempel. Vi har tagit nackdelen med tips-raden i beaktning men anser ändå att 

fördelarna överväger nackdelarna eftersom risken finns att vissa respondenter inte förstår 

vad vi menar med en tjänst och därmed riskeras studiens validitet.  

Några av frågorna har inga på förhand formulerade svarsalternativ utan respondenterna 

får själva besvara den öppna frågan. Det finns begränsade kunskaper om vilka svar som 

är möjliga att få och detta ledde till att vi valde öppna svarsalternativ på vissa frågor. 

Nackdelen med att inte på förhand formulera färdiga svar är att analysprocessen tar längre 

tid men fördelen väger dock upp eftersom vi inte begränsar respondenterna i sina svar. 

De frågor som vi har valt att behålla öppna är sådana som endast kräver ett ord som svar, 

exempelvis vilken position den tillfrågade har på företaget.   

Enkäter distribuerade via post eller enkäter som är webbaserade har ett följebrev bifogat, 

vilket ämnar redogöra för studiens syfte, varför respondenten är utvald samt vilka 

rättigheter respondenten har (Trost, 2012). Eliasson (2013) rekommenderar även att 

erbjuda respondenterna ta del av det färdiga resultatet, vilket vi gjort i slutet av enkäten. 

Enkäten i sin helhet samt följebrevet återfinns i bilaga 3 samt i bilaga 1.  

Enkäten inleddes med en kontrollfråga för att säkerställa att enkäten besvarades av rätt 

person inom företaget, alltså den person som har kontakt med revisorn. I denna studie kan 

rätt person vara vd:n eftersom denne har mandat att besluta om att köpa in tjänster till 

företaget från revisionsbyrån. Svanström och Sundgren (2012) genomförde en studie där 

företags inköp av icke revisionsnära tjänster undersöktes och där var det vd:n för 

företagen som kontaktades i första hand. I första hand försökte även vi e-posta företagets 

vd och om vd:n inte var den person inom företaget som hade kontakten med revisorn bad 

vi att enkäten skulle vidarebefordras till den på företaget som förde kontakten. Tidigt i 

enkäten ska respondenterna svara på frågan om personen någon gång haft ett möte med 

en representant från en revisionsbyrå där denne presenterat en eller flera tjänster (fråga 

9). Fråga 9 ställdes för att klargöra att personen som besvarade enkäten har varit med om 

ett möte där en representant från en revisionsbyrå presenterat tjänster. Om personen som 

besvarade enkäten inte hade varit med om ett möte där tjänster presenterats var personen 

inte aktuell för våra resterande frågor och tackades därför för sin medverkan. Enkäten 

avslutades med en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att göra ett tillägg 

angående deras upplevelser av mötet med revisorn. Genom att avsluta en enkät med en 

öppen fråga menar Jacobsen (2002) att möjlighet ges till respondenterna att få tillägga 

egna åsikter, vilket kan bidra med ytterligare information till studien. Några av enkätens 

frisvar diskuteras vidare i avsnitt 6.2. 

Första enkätutskicket gjordes 3/4 2016 och en påminnelse skickades ut 7/4 (se bilaga 2 

för följebrev till påminnelse). Enkäten stängdes för ytterligare svar 12/4. En påminnelse 



32 

 

skickades ut till samtliga i urvalsgruppen då vi inte kunnat se vilka som redan svarat vid 

första utskicket. En risk med att skicka ut påminnelsen till samtliga i urvalsgruppen är att 

flera svar kan erhållas från samma person och denna risk skulle kunna motverkas genom 

att kräva att respondenterna registrerade sig före de besvarade enkäten. Vi tror att en 

registrering skulle leda till en lägre svarsfrekvens och därför valde vi att inte kräva 

registrering.  

4.4.1.1 Beroende variabler  

Syftet med studien är att utforska hur klienter uppfattar revisorers interaktiva marknads-

föring, där den interaktiva marknadsföringen kan uppfattas som information eller kors-

försäljning. Eftersom vi undersöker just korsförsäljning och information ställdes två 

frågor avseende hur mycket klienten uppfattade samtalet om tjänster som information och 

hur mycket klienten uppfattade samtalet om tjänster som korsförsäljning. En möjlighet 

hade varit att bara ställa en fråga där skalan bestod av korsförsäljning i ena änden och 

information i den andra. Nackdelen med att ställa en fråga med endast en skala är att en 

sådan fråga inte möjliggör för respondenterna att ange om de exempelvis upplevt ett 

samtal som både uppfattats som hög grad av information och hög grad av försäljning. Vi 

valde således, för att säkra studiens validitet, att ställa två frågor som behandlade graden 

av information och försäljning separat. Om revisorn presenterat fler än en tjänst under 

mötet ombads klienten att göra en sammanvägd bedömning när den besvarade frågorna. 

Klienterna fick besvara frågorna på en intervallskala 1-7 som sedan kodades 1-7 där 1-7 

överensstämmer med skalan i frågorna.  

 Syftet med samtalet var att informera mig om tjänsten. (Fråga 10)  

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

 Syftet med samtalet var att sälja tjänsten till mitt företag? (Fråga 11)  

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

4.4.1.2 Oberoende variabler  

De tre oberoende variablerna utgår från modellen som presenterades i figur 3.1. De tre 

oberoende variablerna är revisorns kompetens, tjänstens relevans och revisorns upp-

riktighet. Samtliga oberoende variabler mättes genom tre påståenden avseende respektive 

variabel. Revisorns kompetens mättes genom fråga 12-14, tjänstens relevans mättes 

genom fråga 15-17 och revisorns uppriktighet mättes genom fråga 18-20. Samtliga 

påståenden hänförliga till de tre oberoende variablerna skulle besvaras på en skala 1-7, 

där 1 motsvarade ”håller med i mycket liten grad” och 7 definierades som ”håller med i 

mycket stor grad” och de mellanliggande svarsalternativen var odefinierade. Samtliga 

frågor är utformade som intervallskalor (Eliasson, 2013), där kodningen gjordes från 1 
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till 7 i korrespondens med skalan. De oberoende variablerna avser uttrycka om klienternas 

uppfattningar av revisorn och den erbjudna tjänsten påverkar om klienterna uppfattar den 

interaktiva marknadsföringen som korsförsäljning eller som information.  

Revisorns kompetens är en av de faktorer som har en inverkan på klienters uppfattningar 

av korsförsäljningsförsök (Sieg m.fl., 2012). För att revisorer ska kunna sälja tjänster till 

sina klienter på ett framgångsrikt sätt krävs en god relation dem emellan (Kamakura m.fl., 

2003). Den klientspecifika kunskapen är viktig eftersom den är en anledning till varför 

klienter håller fast vid sin revisionsbyrå (Fontaine m.fl., 2013). Sieg m.fl. (2012) menar 

att revisorns tjänstespecifika kunskap är viktig för klienternas uppfattningar avseende 

presentationen av tjänsten, det vill säga vid proaktiv diagnostisering. Gotsi och Wilson 

(2001) menar att det är revisorerna som representerar revisionsbyrån och att det således 

är de enskilda revisorernas agerande som ligger till grund för revisionsbyråns rykte. Det 

är svårt för klienter att bedöma kvaliteten på en tjänst, vilket gör att klienter använder 

revisionsbyråns rykte för att bilda sig en uppfattning om tjänstens kvalitet (Rindova m.fl., 

2005). 

Den oberoende variabeln revisorns kompetens mäts därmed genom frågorna 12-14:   

 Representanten som presenterade tjänsten hade stor kunskap om mitt företag. 

(Fråga 12) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

 Revisionsbyrån som mitt företag anlitar har ett gott rykte. (Fråga 13) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

 Representanten som pratade om tjänsten hade stor kunskap om tjänsten. (Fråga 

14) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

Tjänstens relevans är den andra av de tre faktorer som har en inverkan på klienters 

uppfattningar av korsförsäljningsförsök (Sieg m.fl., 2012). Kotler och Connor, Jr. (1977) 

betonar vikten av att erbjuda rätt tjänst till rätt klient. För att korsförsäljning ska vara 

lyckosamt krävs att revisorn erbjuder de tjänster som klienten både behöver och vill ha 

(Kotler & Connor, Jr., 1977; Kamakura m.fl., 2003; Halperin & Lai, 2015). Tjänsten som 

revisorn presenterar måste, enligt Vyas (2008), vara tilltalande för att klienten ska vara 

mottaglig för korsförsäljningsförsök. Fan m.fl. (2011) menar att klienter anser att det är 

viktigt att tjänsten är lämpligt för deras företag för att ett köp ska genomföras. 

Den oberoende variabeln tjänstens relevans mäts därmed genom frågorna 15-17: 
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 Tjänsten som representanten pratade om skulle vara till stor nytta för mitt företag. 

(Fråga 15) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

 Vi hade inom företaget den kompetens som krävdes för att själva utföra tjänsten 

som representanten pratade om. (Fråga 16) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. Vid analys kodas svaren om så 71 

och 17 eftersom en hög intern kompetens innebär en låg tjänsterelevans.  

 Representanten förklarade vilka fördelar som tjänsten skulle medföra för mitt 

företag. (Fråga 17) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

Revisorns uppriktighet är den tredje faktorn som har en inverkan på klienters 

uppfattningar av korsförsäljningsförsök (Sieg m.fl., 2012). Fan m.fl. (2011) fann att 

förtroende är en viktig faktor för att klienter ska köpa en tjänst. Maktbalansen, alltså att 

klienten inte ska känna sig pressad av revisorn, är en viktig aspekt som inverkar på 

klienters syn på korsförsäljning (Vyas, 2008). Dessutom är det viktigt att klienten inte 

upplever att revisorn varken överdriver problemet eller nyttan av tjänsten (Sieg m.fl., 

2012). Gummesson (2002b) menar att det är viktigt att klienten känner förtroende för sin 

revisor vid köp av en tjänst, speciellt om klienten själv har lite kunskap om vad tjänsten 

innebär.   

Den oberoende variabeln revisorns uppriktighet mäts därmed genom frågorna 18-20: 

 De fördelar som representanten menade att den presenterade tjänsten skulle få för 

företaget uppfattade jag som realistiska. (Fråga 18) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

 Jag hade ett stort förtroende för representanten som berättade om tjänsten. (Fråga 

19) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. 

 Jag upplevde mig pressad att köpa tjänsten som representanten pratade om. (Fråga 

20) 

Svarsalternativ: En skala 1-7 där 1 = håller med i mycket liten grad, 7 = håller 

med i mycket stor grad, 2-6 = odefinierade. Vid analys kodas svaren om så 71 

och 17 eftersom en hög grad av press innebär en låg uppriktighet hos revisorn. 
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4.4.1.3 Kontrollvariabler  

Kontrollvariabler används för att kontrollera att samband mellan beroende och oberoende 

variabler inte har orsakats av en tredje variabel, det vill säga kontrollvariabeln (SPSS-

akuten, 2012). Nedan följer de kontrollvariabler som vi har använt i denna studie.  

Representantens kön: Tidigare studier har visat att kön kan ha en inverkan på olika 

uppfattningar medan andra studier har visat att kön inte alls behöver ha någon inverkan 

på uppfattningarna (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Sundén & Surette, 1998; Riley, Jr. & 

Chow, 1992; Curtis m.fl., 2012) och av denna anledning kontrolleras för kön även i denna 

studie.  

 Kön. (Fråga 5) 

Svarsalternativ: Man; Kvinna. Kodas som dummyvariabler, se avsnitt 5.4.  

Klientens branschtillhörighet: Kontrollvariabeln klientens branschtillhörighet tas med för 

att kunna se om skillnader i upplevelser hos klienter avseende revisorns interaktiva 

marknadsföring beror på klientens branschtillhörighet. Kontrollvariabeln bransch-

tillhörighet inkluderas i explorativt syfte för att se om uppfattningarna skiljer sig åt mellan 

branscher. För att täcka in samtliga branscher har vi använt oss av branschlistan från 

Retriever Business.  

 Vilken bransch företaget inom? (Fråga 6) 

Svarsalternativ: Ambassader och internationella organisationer; Avlopp, avfall, 

el och vatten; Bank, finans och försäkring; Bemanning och arbetsförmedling; 

Bransch- arbetsgivar- och yrkesorganisationer; Bygg- design- och 

inredningsverksamhet; Data, IT och telekommunikation; Detaljhandel; 

Fastighetsverksamhet; Företagstjänster; Hotell och restaurang; Hälsa och 

sjukvård; Hår- och skönhetsvård; Jordbruk, skogsbruk jakt och fiske; Juridik- 

ekonomi- och konsulttjänster; Kultur, nöje och fritid; Livsmedelsframställning; 

Media; Motorfordonshandel; Offentlig förvaltning och samhälle; Partihandel; 

Reklam, PR och marknadsundersökning; Reparation och installation; Resebyrå 

och turism; Teknisk konsultverksamhet; Tillverkning och industri; Transport och 

magasinering; Utbildning, forskning och utveckling; Uthyrning och leasing; 

Övriga konsumenttjänster; Annat. Kodas om till tre dummyvariabler, se avsnitt 

5.4. 

Längd på relation: Fråga 3, 4 och 7 kommer tillsammans mäta längden på relationen 

mellan revisor och klient. Eftersom längden på relationen mellan klient och revisor kan 

ha en inverkan på klienters uppfattningar måste tre kontrollfrågor ställas: två från 

klientens sida och en från revisorns sida. För att en relation mellan revisor och klient ska 

vara långvarig måste dels klienten arbetat på företaget eller på sin nuvarande position 

under en lång period och dels måste företaget anlitat revisionsbyrån under en lång period. 
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Svanström och Sundgren (2012) fann ett positivt samband mellan längden på relationen 

som revisorn och klienten har och antalet övriga tjänster som klienten köper in. En lång 

relation leder till en positiv uppfattning avseende övriga tjänster som en revisionsbyrå 

erbjuder (Kamakura m.fl., 2003), men det säger inget om hur klienten uppfattar mötet 

med revisorn när denne erbjuder de övriga tjänsterna; som korsförsäljning eller som 

information. En klient som haft kontakt med revisorn under lång tid kan ha utvecklat en 

bättre relation till revisorn och kan därmed tolka den interaktiva marknadsföringen på ett 

annorlunda sätt än en klient som inte haft en lika lång relation med revisorn (Kamakura 

m.fl., 2003). Klienten får besvara frågorna 3 och 4 öppet då det inte finns några svars-

alternativ samt fråga 7 enligt de förutbestämda svarsalternativen.  

 Hur många år har du haft den position du har idag på företaget? (Fråga 3) 

Svarsalternativ: Öppet svar. Kodas tillsammans med fråga 7 för att mäta längd 

på relation, se avsnitt 5.4. 

 Hur många år har du totalt arbetat på företaget? (Fråga 4) 

Svarsalternativ: Öppet svar. Kodas tillsammans med fråga 7 för att mäta längd 

på relation, se avsnitt 5.4. 

 Hur många år har ditt företag haft er nuvarande revisionsbyrå? (Fråga 7) 

Svarsalternativ: Mindre än 1 år; 1 år; 2 år; 3 år; 4 år; 5 år; 6 år; 7 år; 8 år; 9 år; 10 

år; Mer än 10 år. Kodas tillsammans med fråga 3 och fråga 4 för att mäta längd 

på relation, se avsnitt 5.4.  

Revisionsbyrå: Kontrollvariabeln avseende vilken revisionsbyrå som företaget anlitar är 

av intresse då olika byråer har olika stort utbud av tjänster att erbjuda sina klienter (Collin 

m.fl., 2009). Kontrollvariabeln inkluderas för att kunna se om klienternas uppfattningar 

av revisorns interaktiva marknadsföring beror på vilken byrå företagets revisor 

representerar. 

 Vilken revisionsbyrå har ditt företag idag? (Fråga 23) 

Svarsalternativ: Deloitte; EY; Grant Thornton; KPMG; PwC; Annan. Kodas om 

till en dummyvariabel, se avsnitt 5.4. 

Representanten från revisionsbyråns position: Kontrollvariabeln vilken position inom 

revisionsbyrån representanten från revisionsbyrån hade används för att se om det finns 

skillnader avseende vilka inom revisionsbyrån som bedriver korsförsäljning. Frågan om 

representanten från revisionsbyråns position inom byrån är tänkt att användas i ett 

explorativt syfte och kommer utvecklas i analysavsnittet. 
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 Vilken position eller roll hade representanten som du mötte hos revisionsbyrån? 

(Fråga 8) 

Svarsalternativ: Revisor; Revisorsassistent; Vet ej; Öppet svar. Kodas om till en 

dummyvariabel, se avsnitt 5.4. 

4.4.1.4 Övrig variabel 

Vi ställde en fråga om företaget valde att köpa tjänsten som representanten försökte 

korsförsälja för att undersöka om korsförsäljnings-/informationsuppfattningen påverkar 

om företag väljer att köpa in fler tjänster. Sieg m.fl. (2012) menar att revisorns kompetens, 

tjänstens relevans och revisorns uppriktighet, alltså studiens oberoende variabler, 

påverkar klienters val att köpa en tjänst som revisorn presenterat i sitt arbete med proaktiv 

diagnostisering. Eftersom utgångspunkten är de tre faktorerna påverkar klienters 

uppfattningar avseende information och försäljning är det av intresse att undersöka om 

uppfattningarna avseende information och försäljning i sin tur påverkar valet att köpa en 

tjänst.  

 Ledde mötet med representanten till att ditt företag därefter valde att köpa in en 

eller flera tjänster? (Fråga 21) 

Svarsalternativ: Ja; Nej; Vet ej; Vill ej ange. Kodas om till en dummyvariabel vid 

framtida analys.  

4.4.1.4 Pilotstudie av enkäten  

Eliasson (2013) menar att det är viktigt att testa en enkät via en så kallad pilotstudie innan 

den används för att samla in data, exempelvis för att avgöra om svarsalternativen är 

tillräckliga och att frågorna är lätta att förstå. Vid användandet av enkäter är det viktigt 

att innebörden av frågan framgår tydligt utifrån hur den är skriven och vilka ord som 

använts, och inte att innebörden ska förväntas framgå av sammanhanget (Saunders m.fl., 

2012). Tydliga och lättolkade frågor är viktigt för validiteten så att frågorna mäter det de 

ska mäta (Saunders m.fl., 2012). Antalet pilotstudier som bör utföras på en enkät beror 

på den enskilda studien och antalet påverkas exempelvis av hur stor variation som finns 

inom populationen som ska undersökas (Saunders m.fl., 2012). Vi har valt att utföra vår 

pilotstudie på två personer som genom sitt yrke eller på annat sätt har kontakt med 

revisorer och därmed innehar den erfarenhet som krävs för att besvara vår enkät. 

Några frågor visade sig vara något otydligt formulerade som vi därför formulerade om 

och därefter återkopplades den nya formuleringen till testpersonerna som gav positiv 

respons på förändringen. En av testpersonerna påpekade att en avslutande fråga där 

respondenterna ges möjlighet att tillägga ytterligare synpunkter vore lämpligt och vi 

ansåg att detta var en mycket god idé och lade därmed till en sådan fråga i enkäten. 

Testpersonerna fann enkätens utseende och layout tilltalande och användarvänlig, vilket 
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bekräftade vårt val att använda Google Formulär istället för andra enkätprogram som 

exempelvis SurveyMonkey. 

4.4.2 Efterintervjuns utformning 

Efterintervjuerna kommer att vara semistrukturerade vilket innebär att det finns en på 

förhand utformad intervjuguide med frågor och/eller teman som ska behandlas under 

intervjun (Bryman & Bell, 2015). Krag Jacobsen (1993) menar att semistrukturerade 

intervjuer är väl lämpade vid en kvalitativ ansats. Jacobsen (2002) menar dessutom att 

semistrukturerade intervjuer är väl lämpade när det är relativt få enheter som ska 

undersökas. Eftersom vi är intresserade av vad enskilda revisorer och revisorsassistenter 

har att säga om korsförsäljning lämpar sig semistrukturerade intervjuer väl (Jacobsen, 

2002). Syftet med intervjuerna är att ge en mer fullständig bild av det studerade fenomenet 

och intervjuerna kommer fungera som ett komplement till de genomförda enkäterna 

(Denscombe, 2016). Den mer kompletta bilden av fenomenet fås genom att intervjua 

revisorer och revisorsassistenter och på så sätt ta del av deras syn på interaktiv marknads-

föring. Genom att intervjua revisorer och revisorsassistenter kan värdefulla kunskaper 

baserade på erfarenheter identifieras (Denscombe, 2016). En viss risk som förknippas 

med intervjuer är den så kallade intervjuareffekten, vilket innebär att intervjuaren i viss 

mån, medvetet eller omedvetet, påverkar intervjupersonens svar och därmed den data som 

intervjun inbringar (Denscombe, 2016).  Vi är medvetna om intervjuareffekten och att 

den kan komma att påverka resultatet, dock menar Denscombe (2016) att intervjuar-

effekten inte ska försöka arbetas bort utan det viktigaste är att intervjuaren är medveten 

om att den finns.   

Före intervjuerna skickades ett bekräftelsebrev (se bilaga 5) till deltagarna. Bekräftelse-

brevet innehöll lite mer information avseende själva studien, intervjuguiden samt en 

förfrågan om intervjun fick spelas in. Deltagaren fick i början av intervjun ta ställning till 

om ljudinspelning fick förekomma. Intervjuerna spelades in och fördelarna med detta var 

att vi som intervjuare hade möjlighet att vara mer närvarande och koncentrerade på själva 

samtalet snarare än att föra anteckningar (Bryman & Bell, 2015).  

4.4.2.1 Intervjuguide 

Då vi genomförde semistrukturerade intervjuer valde vi att på förhand utforma en 

intervjuguide, se bilaga 6. En intervjuguide är en samling frågor eller teman som ska 

behandlas under intervjun och syftet med en intervjuguide är att samtliga deltagare ska få 

besvara liknande frågor vid de olika intervjutillfällena (Krag Jacobsen, 1993). Intervju-

guiden utformades till viss del efter de svar som enkäten inbringade.  

Inledningsvis ställdes några bakgrundsfrågor för att bilda oss en uppfattning om 

intervjupersonen och dess roll inom revisionsbyrån. Denscombe (2016) menar att en 

intervju bör inledas med frågor av allmän karaktär för att få intervjupersonen att känna 
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sig bekväm med situationen. Därefter ställdes frågor kopplade till de beroende variablerna 

(korsförsäljning och information) samt enkätens resultat. Indirekt berördes även de 

oberoende variablerna gm att exempelvis ställa frågan ”Under vilka förutsättningar skulle 

du presentera en tjänst för en klient?”, se fråga 3 i bilaga 6.  

4.5 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
Webbenkäten skickades till 450 företag vilka utgör studiens urval. Djurfeldt m.fl. (2010) 

anger två typer av bortfall som kan uppkomma vid kvantitativa undersökningar: bortfall 

för enskilda frågor eller för ett helt formulär. Studiens bortfall presenteras i tabell 4.2. Det 

var flertalet respondenter som inte besvarade vår enkät och de flesta gjorde det utan att vi 

vet anledningen bakom (357 stycken). Fem respondenter kontaktade oss och angav att de 

av olika anledningar inte kunde besvara vår enkät. Tre respondenter meddelade oss att de 

inte ansåg sig vara aktuella för studien då de inte tillhörde den angivna populationen. Att 

vi använde oss av bolagsinformation från bokslutet 2014 i Retriever Business kan vara en 

anledning till varför företagen inte längre var en del av populationen. Ett fåtal e-

postadresser var inte aktuella, vilket gjorde att enkäten inte nådde fram till tre av 

respondenterna. Totalt besvarade 82 respondenter (18,2 %) vår enkät och 368 avstod av 

olika anledningar.  

Enkäten bestod av filterfrågor (fråga 9 och 9c) för att säkerställa att respondenterna varit 

med om att en representant från en revisionsbyrå någon gång presenterat en tjänst för 

dem. Av de 82 respondenter som deltog i enkäten svarade 29 stycken nej på fråga 9 och 

9c, vilket gjorde att enkäten avslutades eftersom dessa respondenter inte hade de 

erfarenheter som krävdes för att fortsätta besvara enkäten. De respondenter som besvarat 

hela enkäten är 53 stycken, vilket ger en applicerad svarsfrekvens uppgående till 11,8 %. 

Tabell 4.2 Bortfall 

 

I bilaga 7 finns en tabell över hur stor andel av företagen i varje bransch som besvarat 

enkäten. Svarsfrekvensen är relativt jämt fördelad över branscherna, det vill säga andelen 
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svar från varje bransch är ungefär lika stor. Det finns däremot två branscher som har 

mycket lägre svarsfrekvens jämfört med de andra: detaljhandel och partihandel, vilket 

kan innebära att resultatet snedvrids något och att den statistiska generaliserbarheten 

därmed minskar.  

Ingen av frågorna i enkäten var obligatorisk, vilket har gjort att det finns ett internt 

bortfall, men detta är lågt för samtliga frågor förutom frågan avseende vilken 

revisionsbyrå företaget har. Av de 53 respondenter som deltog i enkäten besvarade endast 

31 frågan avseende revisionsbyrå, vilket innebär att frågan har bortfall uppgående till 

nästan 42 %. Det stora bortfallet kan innebära svårigheter med att använda revisionsbyrå 

som kontrollvariabel vid fortsatt analys.  

4.6 Analysmetoder 

Analysen genomförs med hjälp av det statistiska analysprogrammet SPSS. Först 

genomförs ett test av Cronbach´s alpha för att undersöka våra oberoende variablers 

reliabilitet och om enkätfrågorna korrelerar på ett sätt som gör att de mäter samma sak 

(Hair, Jr. m.fl., 2010). Därefter utförs en faktoranalys för att se hur frågorna grupperar sig 

i faktorer. Slutligen kommer både en multipel linjär regression och en logistisk regression 

användas för att se hur de oberoende variablerna från modellen, se figur 3.1, och 

faktorerna från faktoranalysen, se tabell 5.13, som oberoende variabler påverkar klienters 

uppfattningar. Som ett led i regressionsanalysen genomförs korrelationstester för att 

kontrollera för multikollinearitet. Analysen kommer slutligen mynna ut i en utvecklad 

modell. Genomgående kommer en signifikansnivå där p<0,1 godtas i analysen, vilket kan 

anses vara en lämplig signifikansnivå med hänsyn till datamaterialets storlek och studiens 

explorativa karaktär (Djurfeldt m.fl., 2010).  

4.7. Etiska beaktanden 
Vetenskapsrådet (2002) anger fyra allmänna huvudkrav som bör tas i beaktning för att 

studien ska anses vara forskningsetisk och dessa huvudkrav är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att deltagarna i studien skall informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt 

att de har rätt att avbryta när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade 

respondenterna och intervjudeltagarna om studiens syfte i enkätens följebrev respektive 

intervjuernas bekräftelsebrev. I enkätens följebrev angavs att deltagandet var frivilligt och 

att det gick att avbryta enkäten när som helst. Vid efterintervjuerna informerades 

deltagarna att samtliga frågor var frivilliga att besvara och att intervjun kunde avbrytas 

om de önskade. Vi informerade samtliga respondenter och intervjudeltagare om att de 

insamlade uppgifterna endast skulle användas för studiens ändamål.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna, både de som besvarar enkäten och de som deltar 

i intervjuer, har rätt att bestämma själva över sin medverkan och att ett avbrytande inte 
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innebär negativa följder för de medverkande (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjudeltagarna 

lämnade samtycke till deltagande i samband med att de tackade ja till vår förfrågan om 

intervju. De respondenter som besvarade vår enkät lämnade sitt samtycke i samband med 

att de skickade in enkäten. Kontaktinformation gavs ut till samtliga deltagare, både i 

intervjuerna och i enkäten, för att ge möjlighet att ställa frågor avseende studien eller 

avsäga sig sitt deltagande.  

Vetenskapsrådet (2002) anger att det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet som 

innebär att de insamlade uppgifterna ska behandlas konfidentiellt. Inga obehöriga ska få 

tillgång till materialet och samtliga deltagare ska anonymiseras för att inga individer ska 

kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Den data som samlats in via Google 

Formulär är automatisk anonym förutom i de fall då respondenten angett en e-postadress 

för att den färdiga uppsatsen ska kunna skickas ut till vederbörande. För att säkerställa att 

ingen individ ska kunna kopplas till svaren har de inkomna e-postadresserna behandlats i 

ett separat dokument, således kan inte individernas e-postadresser kopplas till individens 

svar. De som deltagit i våra intervjuer har anonymiserats i uppsatsen.   

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under studiens gång endast ska 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Efter studiens färdigställande 

kommer uppgifterna som inhämtats att förstöras.  
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5. Empirisk analys och resultat  
I följande avsnitt presenteras den statistiska analysen genom beskrivande statistik, 

faktoranalys, Spearmans korrelationsmatris samt multipel linjär regression och logistisk 

regression. Den statistiska analysen avslutas med att modellen från avsnitt 3.5 utvecklas. 

Avslutningsvis presenteras resultaten från efterintervjuerna.  

5.1 Beskrivande statistik 

Tabell 5.1 visar att majoriteten av respondenterna är vd och ägare, vilka var enkätens 

målgrupp. De respondenter som inte var vd eller ägare var istället ekonomiansvarig eller 

motsvarande och anledningen till varför dessa besvarade enkäten är troligtvis att de sköter 

den huvudsakliga kontakten med företagets revisor. Frågan hade fasta svarsalternativ 

samt ett öppet alternativ där respondenterna hade möjlighet att själva ange sin position 

om inget av de fast alternativen ansågs passande. Tre respondenter utnyttjade det öppna 

alternativet och angav verksamhetschef, group controller och ägare.  

Tabell 5.1 Respondenternas position 

 

5.1.1 Beroende och oberoende variabler 

Studiens beroende variabler utgörs av information och försäljning. De oberoende 

variablerna är revisorns kompetens, tjänstens relevans samt revisorns uppriktighet och i 

enkäten hänför sig tre frågor till varje variabel. Tabell 5.2 visar en översikt av svaren 

avseende de beroende och oberoende variablerna.  

Tabell 5.2 Beskrivande statistik över beroende och oberoende variabler 
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Samtliga frågor besvarades på en skala 1 till 7 där 1 innebar att respondenten höll med i 

mycket liten grad och 7 innebar att respondenten höll med i mycket stor grad. 

Medelvärdena visar att respondenterna uppfattar samtalet med revisorn i större 

utsträckning som information än som försäljning. Standardavvikelsen är något högre för 

försäljning än för information vilket visar att respondenternas svar varierat i större grad 

avseende försäljning. De påståenden som respondenterna höll med om i störst grad var 

revisionsbyråns rykte (6,08), revisorns tjänstespecifika kunskap (5,65), samt att de inte 

upplevde sig pressad att köpa den presenterade tjänsten (6,17). De påståenden som 

respondenterna minst höll med om var revisorn förklarade vilken nytta tjänsten skulle 

bidra med (4,73), avsaknad av intern kompetens hos klienten (3,92) samt revisorn 

förklarade tjänstens fördelar (4,83). Svaren har störst spridning avseende påståendet om 

den interna kompetensen hos klienten (1,978).   

5.1.2 Kontrollvariabler 

Majoriteten av de som besvarade enkäten var män vilket visas i tabell 5.3. 

Tabell 5.3 Respondenternas kön 

 

Frågan om branschtillhörighet hade i enkäten 31 svarsalternativ och i tabell 5.4 

presenteras de branscher som respondenterna angav och hur många som representerade 

varje bransch. De branscher som ingen angav finns således inte med i tabellen. De flesta 

respondenterna tillhörde någon av de tre branscherna: bygg- design- och inrednings-

verksamhet; data, IT och telekommunikation; tillverkning och industri.  

 Tabell 5.4 Branschtillhörighet 
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I de allra flesta fall angav respondenterna att det var revisorn som presenterade tjänsten 

för dem, se tabell 5.5. I tre fall angav respondenterna att det var revisorsassistenten som 

presenterade tjänsten för dem. Frågan hade fasta svarsalternativ men även ett öppet 

alternativ där respondenterna hade möjlighet att själva ange vilken representant som 

presenterade tjänsten för dem om inget av de fast alternativen ansågs passande. Två 

respondenter utnyttjade det öppna alternativet och angav redovisningskonsult och 

bokföringspersonal. Tre av respondenterna visste inte vilken roll representanten som 

presenterade tjänsten hade.  

Tabell 5.5 Representantens roll 

 

Tabell 5.6 visar vilka revisionsbyråer de revisorer som presenterade tjänster tillhörde. 

Frågan avseende revisionsbyrå hade ett stort bortfall där 41,5 % av respondenterna valde 

att inte besvara frågan. Av de som besvarade frågan angav nästan hälften att de hade en 

annan byrå än de fem största. Med hänsyn till frågans stora bortfall kommer revisionsbyrå 

exkluderas i all fortsatt analys,  

Tabell 5.6 Revisionsbyrå 

 

Tabell 5.7 visar antalet år som respondenterna varit verksamma i företaget och på sin 

nuvarande position. Tiden varierade kraftigt avseende båda frågorna men i snitt hade 

respondenterna varit verksamma 14,43 år på företaget och 9,49 år på sin nuvarande 

position. En respondent angav att den hade arbetat på företaget i 50 år och haft sin 

nuvarande position i 35 år, vilket är höga siffror men inte otänkbara. Vid ett uteslutande 

av respondenten som varit verksam så länge inom företaget förändras medelvärdena 

endast marginellt, vilket gör att beslutat oss för att inkludera samtliga svar i tabell 5.7 och 

i fortsatt analys.   
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Tabell 5.7 Antal år på nuvarande position och företag 

 

Antalet år som respondenten haft den revisionsbyrå där en representant presenterade en 

tjänst visas i tabell 5.8. Mer än hälften av respondenterna hade haft revisionsbyrån i 10 år 

eller mer. Frågan hade de fasta svarsalternativ som tabell 5.8 visar och därför kan vi inte 

veta hur många år de som angav ”mer än 10 år” hade haft sin revisionsbyrå. 

Tabell 5.8 Antal år med revisionsbyrån   

 

 

I tabell 5.9 visas antal år som relationen mellan revisorn och respondenten pågått. Hur 

många år respondenten arbetat på företaget har matchats med antal år som företaget haft 

revisionsbyrån där längden på relationen är det minsta antalet år. Exempevis är längden 

på relationen 2 år när en respondent arbetat på företaget i 8 år och företaget haft revisions-

byrån i 2 år. Längden på relationen förändras inte nämnvärt om antal år på företaget byts 

ut mot antal år på nuvarande position och därför används antal år på företaget för att 

bestämma längden på relationen. Relationens längd överstiger 10 år i 35,8 % av fallen 

och är relativt jämnt fördelade i resterande fall.  
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Tabell 5.9 Längd på relationen   

 

De flesta av respondenternas företag valde att inte köpa den presenterade tjänsten i 

anslutning till samtalet där tjänsten presenterades. 14 respondenter, vilket motsvarar en 

dryg fjärdedel, valde däremot att köpa en tjänst, se tabell 5.10.  

 
Tabell 5.10 Köp av den presenterade tjänsten 

 

 

5.2 Cronbach’s alpha 

Modellen som presenterades i avsnitt 3.5 består av tre olika faktorer som påverkar 

klienters uppfattningar av samtalet med revisorn där revisorn presenterar en tjänst. I 

enkäten ställdes nio frågor (fråga 12-20) som avsåg mäta de tre olika faktorerna som 

presenterades i modellen och det är dessa faktorer som avser utgöra studiens oberoende 

variabler. För att kontrollera de oberoende variablernas giltighet genomförs ett test av 

Cronbach’s alpha och resultatet presenteras i tabell 5.11. 

Djurfeldt och Barmark (2009) anger att värdet på Cronbach’s alpha bör överstiga 0,7 för 

att de ingående frågorna i respektive oberoende variabel ska ha tillräckligt hög korrelation 

och att de ingående frågorna således mäter samma sak. Vid ett utforskande syfte anses 

dock ett Cronbach’s alpha överstigande 0,6 acceptabelt. 
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Tabell 5.11 Gruppering enligt modell 

 

De frågor som avser mäta revisorns kompetens har ett Cronbach’s alpha uppgående till 

0,715, vilket innebär att denna variabel uppfyller kravet (se tabell 5.11). De två andra 

variablerna har inte ett tillfredsställande Cronbach’s alpha och därför finns det anledning 

att undersöka uppdelningen av frågorna i oberoende variabler vidare. För variabeln 

tjänstens relevans är Cronbach’s alpha negativt, vilket innebär att de ingående frågorna 

mäter olika saker. Vid närmare granskning av de frågor som utgör variabeln tjänstens 

relevans visar det sig vara ”klienten saknade intern kompetens” som gav upphov till ett 

negativt Cronbach’s alpha. De två andra frågorna som avsåg mäta tjänstens relevans var 

utformade så att svarsalternativet 7 innebar en hög relevans och 1 innebar en låg relevans. 

I fallet med frågan avseende intern kompetens innebar svarsalternativet 7 en hög intern 

kompetens vilket tolkas som att tjänstens relevans är låg och av denna anledning kodades 

svaren om i efterhand så att 7 på intern kompetens skulle motsvara en hög relevans hos 

tjänsten. Om den tidigare beskrivna omkodningen inte görs visar Cronbach’s alpha 0,516 

och detta tyder på att respondenterna inte uppfattade frågan om intern kompetens på det 

sätt som vi avsåg. Den interna kompetensen mäter således inte tjänstens relevans på ett 

sätt som liknar de andra två ingående frågorna och därför tas frågan avseende intern 

kompetens bort från samtliga analyser. Även frågan avseende om klienten inte kände sig 

pressad till köp tas bort från samtliga analyser eftersom frågan inte verkar mäta det den 

avsåg att mäta.  

Om enkätfrågorna ”klienten saknade intern kompetens” och ”klienten kände sig inte 

pressad till köp av tjänst” tas bort erhålls Cronbach’s alpha som presenteras i tabell 5.12. 

När två av frågorna uteslöts visar samtliga grupperingar av oberoende variabler ett 

Cronbach’s alpha som överstiger 0,6, se tabell 5.12. Frågan om företaget saknade intern 

kompetens avsåg mäta tjänstens relevans där ett högt värde visade på en avsaknad av 

intern kompetens och således en hög relevans hos tjänsten. Uteslutandet indikerar på att 

tjänstens relevans inte mäts genom intern kompetens då företag som har en intern 

kompetens ändå kan anse tjänsten som relevant. Frågan om klienten inte kände sig 

pressad till köp avsåg mäta revisorns uppriktighet men vid ett exkluderande av frågan 

visade det sig att de två kvarvarande frågorna på ett bättre sätt mätte revisorns 
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uppriktighet. En klient som känner sig pressad till köp behöver inte anse att revisorn inte 

är uppriktig utan pressen kan uppkomma från externt håll. En extern press till köp av en 

tjänst kan exempelvis komma från myndigheter, anställda eller andra intressenter som 

påpekar brister som en tjänst skulle kunna åtgärda. 

Tabell 5.12 Gruppering enligt modell med två frågor uteslutna 

 

5.3 Faktoranalys 

För att testa om den nya grupperingen genom Cronbach’s alpha, se tabell 5.12, är optimal 

genomförs en faktoranalys. En faktoranalys innebär att ett antal ingående variabler 

reduceras ner till ett antal faktorer (Djurfeldt & Barmark, 2009). Då Kaiser-Meyer-Olkin 

uppgick till 0,751 och Bartlett’s test är signifikant (0,000) lämpar sig materialet för 

faktoranalys (George & Mallery, 2008).  

I tabell 5.13 återfinns en uppdelning av de sju frågorna i två faktorer som har ett egenvärde 

större än ett. De frågor som behandlar revisorns yrkesmässiga agerande och kompetens 

sammanförs i faktor 1 och de frågor som behandlar tjänsten som revisorn presenterade 

inkluderas i faktor 2.  

Tabell 5.13 Faktoranalys 

 

Faktor 1 inkluderar de frågor som avsåg revisorns kompetens samt två frågor hänförliga 

till revisorns uppriktighet. Faktor 2 innehåller två frågor avseende tjänstens relevans. 

Cronbach’s alpha för de två faktorerna är 0,833 respektive 0,615, vilket är två acceptabla 

värden. Faktoranalysen har genomförts listwise där n = 51. Analysen har också genom-

förts pairwise och skillnaden var marginell och därför väljs listwise.  
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Då vi enligt vår modell förväntade oss tre faktorer väljer vi att genomföra en faktoranalys 

där uppdelning görs på tre faktorer, se bilaga 8. Egenvärdet blir mindre än ett för en av 

faktorerna och därför kommer inte faktoranalysen med tre faktorer användas i fortsatt 

analys.     

5.4 Omkodning inför multivariat analys  

Flera av kontrollvariablerna var utformade som flervalsfrågor och dessa kodas om till 

dummyvariabler för att kunna användas i en regressionsanalys. Omkodningen presenteras 

i tabell 5.14.  

Tabell 5.14 Dummyvariabler 

 

Eftersom enkäten utformades med både flervalsfrågor och frågor med öppna svar krävs 

en gruppering och omkodning av de olika svaren. Djurfeldt m.fl. (2010) menar att det inte 

finns några särskilda regler för hur en gruppering ska göras men att det är viktigt att 

svarsalternativen blir åtskilda. För att svarsalternativen ska särskiljas från varandra har vi 

utgått från de ursprungliga svarsalternativens karaktär eller antalet svar för de olika 

svarsalternativen och därefter gjort en naturlig omgruppering.  

Respondenternas branschtillhörigheter varierade kraftigt men tre teman gick att urskilja 

och det var enligt dessa teman som omgrupperingen gjordes, resterande branscher utgör 

kategorin övriga branscher. Uppdelningen revisorn och annan görs eftersom de flesta 

svarade att revisorn var den representanten från revisionsbyrån som presenterade 

tjänsterna.  

Längden på relationen kommer inte kodas om till en dummyvariabel utan kan anta värden 

mellan 1 och 10. Om längden på relationen är 1 år eller kortare antar värdet 1 och om 

längden på relationen är 10 år eller längre antar värdet 10. Om längden på relationen är 

2-9 år korresponderar värdet med antalet år. Eftersom vi inte kan urskilja någon naturlig 

gruppering bland svaren har vi valt att inte göra dummyvariabler av datamaterialet 

(Djurfeldt m.fl., 2010).  
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5.5 Test av normalfördelning 

Trots att Saunders m.fl. (2012) anger att datamaterialet kan antas vara normalfördelat om 

antalet respondenter överstiger 30 stycken väljer vi att genomföra tester för normal-

fördelning genom Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk, se tabell 5.15. Båda testerna 

visar på signifikans för de beroende variablerna och därmed är datamaterialet inte 

normalfördelat. Eftersom de beroende variablerna inte är normalfördelade kommer vi 

iakttaga försiktighet och använda oss av icke-parametriska korrelationstester.  

 Tabell 5.15 Test av normalfördelning 

 

5.6 Spearmans korrelationsmatris och multikollinearitet 

Två Spearmans korrelationstester har genomförts, dels med de tre oberoende variabler 

från den inledande modellen, se figur 3.1, och dels med de två faktorer som utvecklades 

genom faktoranalysen. Spearmans korrelationstest, som är icke-parametriskt, har valts då 

de beroende variablerna inte är normalfördelade. Korrelationsmatriserna är gjorda 

listwise och skillnaden jämfört med pairwise är marginell. Djurfeldt och Barmark (2009) 

menar värdena i korrelationsmatrisen inte bör överstiga 0,8 eftersom detta tyder på 

multikollinearitet. Några problem med multikollinearitet verkar inte föreligga i varken 

tabell 5.16 eller 5.17 då det högsta värdet som går att utläsa uppgår till 0,733. Båda 

korrelationsmatriserna återfinns i större format i bilaga 9 respektive bilaga 10. 

Tabell 5.16 Spearmans korrelationsmatris med tre oberoende variabler från modell 

 

I tabell 5.16 presenteras korrelationsmatrisen där de tre variablerna från den tidigare 

presenterade modellen används som oberoende variabler. Tjänstens relevans korrelerar 

positivt med information vilket tyder på att tjänstens relevans har en positiv inverkan på 

klienters informationsuppfattningar. Revisorns uppriktighet och längden på relationen 

mellan revisionsbyrån och respondenten har båda en positiv korrelation med revisorns 

kompetens.  
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Tabell 5.17 Spearmans korrelationsmatris med två faktorer som oberoende variabler 

 

I tabell 5.17 presenteras en korrelationsmatris där de två faktorerna som genererades från 

faktoranalysen används som oberoende variabler. Skillnaden mellan korrelationsmatrisen 

i tabell 5.16 och i tabell 5.17 är att de oberoende variablerna förändrats och detta gör att 

korrelationerna mellan kontrollvariablerna är detsamma. Faktor 2: tjänst korrelerar 

positivt med information vilket tyder på att klienters uppfattningar avseende information 

påverkas i positiv riktning av faktor 2: tjänst.  

5.7 Multivariat analys 

Den multivariata analysen genomförs både med hjälp av multipel linjär regression samt 

logistisk regression. Den multipla linjära regressionsanalysen används för att ta reda på 

vilka variabler som påverkar om klienter uppfattar samtalet med revisorn som 

information och korsförsäljning. Den logistiska regressionen används för att se vilka 

variabler som påverkar om klienter till övervägande del uppfattar samtalet med revisorn 

som information eller försäljning. 

5.7.1 Multipel linjär regression 

Multipel linjär regression genomförs då en analys ska göras av flera oberoende variabler 

och kontrollvariablers inverkan på de beroende variablerna (Djurfeldt m.fl., 2010). För 

att en multipel linjär regressionsanalys ska vara tillförlitlig krävs att residualerna har en 

konstant varians, är oberoende och normalfördelade (Wahlin, 2011). En kontroll av 

konstant varians har gjorts genom ett spridningsdiagram över residualerna. Residualerna 

kan antas vara oberoende då en urvalsdesign har använts som kan antas ge oberoende 

mellan observationerna (Wahlin, 2011). Slutligen har residualernas normalfördelning 

kontrollerats dels i ett histogram och dels genom normalfördelningstester så som 

Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk. Materialet som regressionsanalysen baseras på 

är inte normalfördelat enligt Kolmogorov-Smirnovs och Shapiro-Wilks tester (jmf. 

avsnitt 5.5 och tabell 5.15) däremot är materialets residualer normalfördelade enligt 

samma tester, vilket gör det möjligt att genomföra multipel linjär regression.  

Tester har både genomförts listwise och pairwise utan någon större skillnad och därmed 

har vi valt att använda listwise vid presentationen av testerna. För att kontrollera för 
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multikollinearitet har ett VIF-värde uppgående till 2,5 används som riktlinje (Djurfeldt 

m.fl., 2010).    

5.7.1.1 Multipel linjär regression med tre oberoende variabler från modell 

F-värdet visar att modell 1 som helhet är signifikant (se tabell 5.18). Den justerade 

förklaringsgraden uppgår till 22,2 %, vilket innebär att de ingående variablerna i modellen 

förklarar 22,2 % av variationen i den beroende variabeln information. Tjänstens relevans 

har en positiv signifikant inverkan på om interaktionen mellan revisor och klient uppfattas 

som information. Tjänstens relevans, alltså att tjänstens fördelar förklarades av revisorn 

och tjänstens nytta för företaget, är som oberoende variabel signifikant på nivån 0,1 %. 

VIF-värdet för revisorns kompetens uppgår till 2,525 vilket är något över den valda 

riktlinjen på 2,5. Vi anser att ett VIF-värde uppgående till 2,525 är acceptabelt, särskilt 

med hänsyn till studiens explorativa karaktär, och vi väljer därmed att inte utesluta 

variabeln revisorns kompetens.  

Tabell 5.18 Multipel linjär regression med tre oberoende variabler från modell 

 

F-värdet för modell 2 visar att modellen är signifikant (se tabell 5.18). Den justerade 

förklaringsgraden uppgår till 23 %. Modellens konstant samt variablerna revisorns 

uppriktighet och respondenternas kön är signifikanta på nivån 5 %. Tjänstens relevans är 

signifikant på nivån 0,1 %. Om klienter uppfattar tjänsten som revisorn presenterar som 

relevant har detta en positiv inverkan på om samtalet avseende tjänsten uppfattas som 

försäljning. Om klienter uppfattar revisorn som presenterar tjänsten som uppriktig 

uppfattas samtalet i mindre utsträckning som försäljning. Med en uppriktig revisor menas 

en revisor som förklarar tjänstens fördelar realistiskt och har förtroende hos klienter. Män 

uppfattar samtalet där revisorn presenterar tjänster som försäljning i större utsträckning 

än kvinnor. En av variablerna, revisorns kompetens, har ett VIF-värde överstigande 
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riktlinjen på 2,5 men behålls i modellen eftersom värdet endast är marginellt högre än 

2,5.  

5.7.1.2 Multipel linjär regression med två faktorer 

F-värdet visar att modell 3 är signifikant och den justerade förklaringsgraden uppgår till 

17,2 % (se tabell 5.19). Modellens konstant är signifikant på nivån 1 % och faktor 2: tjänst 

är signifikant på nivån 0,1 %. Om klienter uppfattar att tjänsten som revisorn presenterar 

skulle vara till nytta för klientens företag och att revisorn förklarade tjänstens fördelar 

uppfattas samtalet med revisorn i större utsträckning som information. Modellens högsta 

VIF-värde uppgår till 1,791.  

Tabell 5.19 Multipel linjär regression med två faktorer som oberoende variabler 

 

Modell 4 är signifikant på nivån 1 % och modellens justerade förklaringsgrad uppgår till 

29,4 % (se tabell 5.19). Konstanten i modellen är signifikant på nivån 10 %. Faktor 1: 

revisor är negativt signifikant och faktor 2: tjänst är positivt signifikant, båda på nivån 0,1 

%. Variabeln man än signifikant på 1 %.  En positiv uppfattning av revisorn, exempelvis 

att revisorn upplevs kunnig och förtroendeingivande, gör att samtalet där revisorn 

presenterar tjänster i mindre utsträckning uppfattas som försäljning. En positiv 

uppfattning av tjänsten som revisorn presenterar gör att klienter uppfattar samtalet i större 

grad som försäljning. Män uppfattar samtalet där revisorn presenterar tjänster som 

försäljning i större utsträckning än kvinnor. Modellens högsta VIF-värde uppgår till 

1,803.  

5.7.1.3 Sammanfattning av multipel linjär regression 

Regressionsanalysen har även genomförts, för samtliga modeller, utan kontrollvariabler 

och antalet signifikanta oberoende variabler förändrades inte jämfört med när 

kontrollvariablerna inkluderades. För modell 1 och modell 3 förändrades inte antalet 

signifikanta variabler beroende på om kontrollvariablerna inkluderades eller inte. För 
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modell 2 och modell 4 tillkom man som en signifikant variabel när kontrollvariablerna 

inkluderades, men antalet oberoende variabler förblev oförändrat.  

Tabell 5.20 Sammanfattning multipel linjär regression 

 

Samtliga regressionsmodeller var signifikanta och de variabler som var signifikanta i 

respektive modell presenteras i tabell 5.20 ovan. För modell 1 och modell 3, som berörde 

om klienten uppfattade samtalet som information, var endast en variabel signifikant och 

den var tjänstens relevans för modell 1 och faktor 2: tjänst för modell 3, där de båda 

variablerna egentligen mäter samma sak. Att tjänsten som revisorn presenterar upplevs 

fördelaktig och värdeskapande har således betydelse för om klienter uppfattar samtalet 

med revisorn som information.  

Modell 2 och modell 4, som båda avsåg om samtalet med revisorn uppfattades som 

försäljning, hade tre signifikanta variabler var. Tjänstens relevans och faktor 2: tjänst är 

signifikanta i modell 2 respektive modell 4. Revisorns uppriktighet hade en negativ 

inverkan på om klienter uppfattade samtalet med revisorn som försäljning i modell 2, 

liknande samband fanns för faktor 1: revisor i modell 4. För både modell 2 och modell 4 

var kön signifikant där män uppfattade samtalet med revisorn i större utsträckning som 

försäljning jämfört med kvinnor. Således är revisorns kompetens och förmåga att skapa 

förtroende av betydelse i vilken utsträckning klienter uppfattar samtalet med revisorn som 

försäljning. Dessutom bidrar en fördelaktig och värdeskapande tjänst till att klienter 

uppfattar samtalet med revisorn i större utsträckning som försäljning. Avslutningsvis 

uppfattar män samtalet med revisorn, när denne presenterar en tjänst, i högre grad som 

försäljning än kvinnor.  

5.7.2 Logistisk regression  

En logistisk regression genomförs då ett utfört Wilcoxon-test visat att det finns 

signifikanta skillnader mellan klienters uppfattningar avseende information och 

försäljning. Den logistiska regressionen visar om det finns variabler som påverkar om 

klienter uppfattar samtalet med revisorn som information eller försäljning. I enkäten gavs 

respondenterna möjlighet att gradera uppfattningarna av information respektive 

försäljning var för sig vilket ledde till att flertalet respondenter har angett att de uppfattat 

samtalet med revisorn i lika stor utsträckning som information och försäljning. De 

uppfattningar som respondenterna angett att de har avseende information och försäljning 

presenteras i tabell 5.21.  
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 Tabell 5.21 Beskrivande statistik över beroende variabel 

 

Eftersom det finns tre uppfattningar som klienter kan ha av samtalet; mer information än 

försäljning, mer försäljning än information och lika mycket försäljning som information, 

måste den logistiska regressionen genomföras med två dummyvariabler. Vid kodningen 

har lika uppfattningar avseende information och försäljning används som referens-

variabel. I tabell 5.22 presenteras de dummyvariabler som används i den logistiska 

regressionen.  

 Tabell 5.22 Dummyvariabler av beroende variabler 

 

Den logistiska regressionen kommer dels att genomföras med tre oberoende variabler från 

modell och dels med två faktorer från faktoranalysen som oberoende variabler.  

5.7.2.1 Logistisk regression med tre oberoende variabler från modell 

Modell 5 är signifikant på nivån 5 % vilket går att utläsa från modellens värde på chi-två, 

se tabell 5.23. Nagelkerke R2 påvisar ett värde uppgående till 39,2 %. Värdet för Hosmer-

Lemeshow är signifikant på nivån 10 % (p=0,095) vilket innebär nollhypotesen inte kan 

förkastas, det vill säga att det finns skillnader mellan observerade och förväntade värden 

som är större än vad som kan förklaras av slumpen. Dock visar modellens chi-två ett 

värde som är signifikant på nivån 5 % vilket ändå får oss att godta modellen som helhet. 

I modell 5, som berör om klienter uppfattar samtalet med revisorn som information 

snarare än försäljning eller lika stor grad information som försäljning, är revisorns 

kompetens och konstanten signifikanta, se tabell 5.23. Revisorns kompetens har en 

positiv inverkan på sannolikheten att klienter uppfattar samtalet med revisorn som 

information. Oddsration påvisar ett värde uppgående till 11,842 vilket innebär att, allt 

annat lika, oddset för att uppfatta samtalet som information ökar med 1 084,2 % när 

uppfattningen av revisorns kompetens ökar med en enhet. 
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Tabell 5.23 Logistisk regression med tre oberoende variabler från modell 

 

Den logistiska regressionen visar ingen signifikans för modell 6 som helhet och inga 

enskilda variabler är heller signifikanta, se tabell 5.23. Modellen kan således inte 

identifiera variabler som påverkar om klienter uppfattar samtalet med revisorn som 

försäljning snarare än information. Beta, standardfelet och oddsration för man visar 

värden som sticker ut vilket kan bero på att det var relativt få kvinnor som besvarade 

enkäten och ingen av dessa uppfattade samtalet i större utsträckning som försäljning. En 

orsak till varför modell 6 inte är signifikant och att det är få signifikanta variabler i modell 

5 kan vara att det var få respondenter som angett att de uppfattade samtalet till 

övervägande del som information eller som försäljning, se tabell 5.21. 

5.7.2.2 Logistisk regression med två faktorer som oberoende variabler 

Varken modell 7 eller modell 8 i tabell 5.24 är signifikanta. Dock är p-värdet för modell 

7 0,103 vilket innebär att modellen är ytterst nära att vara signifikant på nivån 10 %. 

Värdena för man i modell 8 är, precis som i modell 6, höga och även här skulle det kunna 

bero på att det är få kvinnor som besvarat enkäten och att ingen av dem har angett att de 

uppfattat samtalet med revisorn som försäljning snarare än information.  
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Tabell 5.24 Logistisk regression med två faktorer som oberoende variabler 

 

5.7.2.3 Sammanfattning av logistisk regression  

Tabell 5.25 visar den logistiska regressionens signifikanta modeller samt dess ingående 

signifikanta variabler. 

Tabell 5.25 Sammanfattning logistisk regression 

 

Endast modell 5, som avser om klienter uppfattar samtalet med revisorn som information 

snarare än försäljning eller lika stor grad information som försäljning, är signifikant. I den 

signifikanta modellen är endast variabeln revisorns kompetens signifikant, vilket innebär 

att sannolikheten för att klienter uppfattar samtalet med revisorn som information snarare 

än försäljning ökar om revisorn upplevs kompetent. Varken modell 6, 7 eller 8 var 

signifikant som helhet och kommer därmed inte behandlas i det senare 

diskussionsavsnittet.  

Ytterligare logistiska regressioner har genomförts där skillnaden varit sättet att koda 

information och försäljning till en beroende variabel. I ett fall har endast den data 

inkluderats där respondenterna angivit att de uppfattat samtalet med revisorn som mer 

information än försäljning (1) eller som mer försäljning än information (0). Således har 

data hänförligt till de som uppfattat samtalet med revisorn i lika stor utsträckning som 

information och försäljning exkluderats, vilket innebär att N=26. Resultatet från denna 

logistiska regression återfinns i bilaga 11 och ingen av regressionens modeller påvisade 

någon signifikans.  

I det andra fallet inkluderades all data (N= 50) och en dummyvariabel skapades som 

beskriver om respondenterna uppfattat samtalet med revisorn som information och 

försäljning i lika stor utsträckning (0) eller om de uppfattat samtalet med revisorn i större 
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grad som antingen information eller försäljning (1). I bilaga 12 återfinns resultatet från 

denna logistiska regression där modell 11 var signifikant. Revisorns kompetens har en 

positiv inverkan på sannolikheten att klienter uppfattar samtalet med revisorn till 

övervägande del som information eller försäljning. Revisorns kompetens har således en 

inverkan på att klienter inte uppfattar samtalet som lika mycket information som 

försäljning. Oddsration påvisar ett värde uppgående till 12,803 vilket innebär att, allt 

annat lika, oddset för att uppfatta samtalet som mer information eller mer försäljning ökar 

med 1 180,3 % när uppfattningen av revisorns kompetens ökar med en enhet. Eftersom 

det är så få respondenter som till övervägande del uppfattat samtalet med revisorn som 

försäljning är det troligtvis de som uppfattat samtalet som mer information som gjort 

modell 11 signifikant. Den vidare diskussionen kommer därför endast beröra modell 5, 

där samtalet med revisorn till övervägande del uppfattas som information.   

5.7.3 Presentation av ny modell   

De signifikanta variablerna i samtliga signifikanta regressionsmodeller ligger till grund 

för den utvecklade modellen i figur 5.1.   

Revisorn fungerar som en informerande länk mellan revisionsbyrån och klienten när det 

gäller att presentera de tjänster som revisionsbyrån erbjuder (Woodside m.fl., 1992). Från 

revisorns sida kan avsikten med att presentera tjänster i klientsamtalet variera mellan att 

informera om eller sälja tjänster till klienten (Woo & Leelapanyalert, 2014). Då revisor 

och klient samtalar om en tjänst kan klienter uppfatta samtalet som information och/eller 

försäljning. Eftersom korsförsäljning definieras som försäljning av ytterligare tjänster till 

befintliga klienter (Schmitz, 2013) är begreppen korsförsäljning och försäljning, i denna 

studie, synonyma.  

Det som påverkar om klienter uppfattar samtalet om tjänster som information är tjänsten 

som revisorn presenterar. Om revisorn som presenterar tjänsten förklarar tjänstens 

fördelar och vilken nytta tjänsten skulle innebära för företaget uppfattar klienter samtalet 

med revisorn i högre grad som information. De faktorer som har en inverkan på om 

klienter uppfattar samtalet med revisorn som försäljning är klientens uppfattning av 

revisorn och den presenterade tjänsten. Om revisorn som presenterar tjänsten förklarar de 

fördelar som tjänsten skulle innebära på ett realistiskt sätt och om klienter känner 

förtroende för revisorn uppfattar klienter samtalet med revisorn i mindre utsträckning som 

försäljning. Även omständigheter så som revisorns klient- och tjänstespecifika kunskaper 

samt revisionsbyråns rykte bidrar till att klienter uppfattar revisorers interaktiva 

marknadsföring i mindre utsträckning som försäljning. Om revisorn som presenterar 

tjänsten förklarar fördelarna och nyttan med tjänsten uppfattar klienter samtalet med 

revisorn i högre grad som försäljning. Dessutom har kön en inverkan på klienters 

uppfattningar där män i större grad uppfattar samtalet som försäljning än kvinnor. 
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Avslutningsvis ökar klienters positiva uppfattning av revisorns kompetens sannolikheten 

att klienter uppfattar samtalet med revisorn som information snarare än försäljning eller 

information och försäljning i lika stor grad (detta samband visas i den streckade rutan i 

figur 5.1).  

Den streckade rutan där uppfattning av revisorn står angivet är just streckad eftersom 

sambandet baseras på lite data. Den inverkan som uppfattningen av revisorn har på 

informationsuppfattningen bör tolkas med försiktighet och några stora slutsatser bör 

heller inte dras av det identifierade sambandet. Det var trots allt 48 % av respondenterna 

som uppfattade samtalet med revisorn som information i lika stor utsträckning som 

försäljning.  

 

Figur 5.1 Utvecklad modell över faktorer som påverkar om klienter 

uppfattar samtalet med revisorn som information eller 

korsförsäljning 

I enkäten ställdes frågan om företaget valde att köpa den tjänst som revisorn presenterade 

(fråga 21). En logistisk regressionsanalys utfördes med fråga 21 som beroende variabel 

och de tidigare beroende variablerna information och korsförsäljning som nya oberoende 

variabler (se bilaga 13). Regressionsanalysen utfördes för att se om klienters uppfattning 

av samtalet med revisorn (som information och/eller försäljning) påverkar om klienter 

väljer att köpa tjänsten som revisorn presenterar. Regressionsanalysen påvisade inget 

signifikant samband och av denna anledning har köp av tjänst exkluderats från modellen 

i figur 5.1. Olika sätt att koda information och försäljning som oberoende variabel har 

testats, se avsnitt 5.7.3.2, men resultatet har inte förändrats.  
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5.8 Efterintervjuer  

Efterintervjuer genomfördes för att generera en mer fullständig bild av interaktiv 

marknadsföring. Intervjuerna gjordes med två auktoriserade revisorer och med en 

revisorsassistent. Intervjupersonerna arbetar med privata företag och är anställda på 

revisionsbyråer som erbjuder icke revisionsnära tjänster. De intervjuade arbetar på tre 

olika revisionsbyråer som alla tillhör någon av de fem största i Sverige. Intervju-

personerna är både män och kvinnor. Information avseende intervjupersonerna finns 

sammanställt i tabell 5.26.  

  Tabell 5.26 Intervjupersoner 

 

5.8.1 Samtal om tjänst 

Både Revisor 1, Revisor 2 och Revisorsassistenten angav att avsikten med att presentera 

tjänster för befintliga klienter är att informera dem om olika tjänster som revisionsbyrån 

har som skulle gynna klienterna. Revisor 2 anger att revisorerna presenterar de risker som 

de identifierat i klientföretaget och sedan får klienterna själva ta beslut om de vill anlita 

revisionsbyrån för att få bukt med problemen. Revisor 1 menar att hen inte ”känner sig 

som någon nasare [dörrförsäljare]” utan ser till klientens bästa vid presentation av 

tjänster. Vidare menar Revisor 1 hen inte ser de möten där tjänster presenteras som rena 

säljmöten utan tillfällen att ta reda på klientens behov. Revisor 2 uttrycker: ”jag är 

ekonom, jag har ingen säljutbildning, så jag ser det personligen som att jag informerar 

hellre än säljer” och Revisorsassistenten beskriver sin roll som ”mer rådgivande och 

informerande än just säljande” 

Både Revisor 1 och Revisor 2 anger att det finns tillfällen där informationsrollen övergår 

till en påtryckande roll, exempelvis berättar Revisor 2 att ”vi kan säga att vi starkt 

rekommenderar att ni [klienten] tar vår hjälp i det här för att skatteverket är på er” och 

Revisor 1 berättar att ”sen i en del skattefrågor är det så att besluten inte landar lika 

mycket hos dem [klienterna]”. Revisor 1 fortsätter att beskriva hur en dialog med klienten 

kan te sig ”det här hanterar ni [klienterna] inte rätt och det kan kosta pengar om ni 

[klienterna] fortsätter göra fel”. Revisorsassistentens beskrivning av de tillfällen där 

informationsrollen övergår till att bli mer påtryckande överensstämmer med redo-

görelserna givna av Revisor 1 och Revisor 2.  

Revisor 1 och Revisor 2 påpekar båda hur viktigt det är att underlätta för klienten att 

kunna fokusera på sin verksamhet och inte behöva bekymra sig om sådant som 

revisionsbyrån kan sköta, Revisor 1 uttrycker: ”det är ju det vi säger åt dem: ’du ska inte 
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hålla på med det där, du ska jobba med dina grejer’”.  Revisorsassistenten menar att ”det 

är nog framför allt för att underlätta för kunden och inte för att vi ska sälja mer” som 

gör att hen presenterar tjänster. Vidare menar Revisorsassistenten att presentationen av 

tjänster för klienter kan ske omedvetet och att presentationen sker som ett led i att försöka 

hjälpa klienten.   

5.8.2 Implementering av försäljning  

Både Revisor 1 och Revisor 2 menar att revisorer i Östergötland måste ha kunskaper inom 

andra angränsande områden till revision, både företagsmässiga och privatekonomiska, 

revisor 2 säger: ”vi blir ett bollplank, både bolagsmässigt och privat”. Klienter förväntar 

sig att revisorerna ska kunna fungera som en rådgivare för företaget och har dessutom, 

menar Revisor 1, svårigheter med att särskilja redovisning från revision.  

Revisor 2 menar att det är ett mål att prata om icke revisionsnära tjänster med klienter 

och att det sitter i ryggraden att sälja in tilläggstjänster. Revisorsassistenten upplever inte 

att det finns ett krav att berätta om byråns olika tjänster när hen är ute hos klienter, utan 

presenterar tjänster då det passar in naturligt i dialogen med klienter. Revisor 1 menar att 

det frekvent förekommer samtal avseende icke revisionsnära tjänster med klienter ”det 

har vi sagt till alla [anställda på revisionsbyrån], det tjatar vi ganska mycket om”. 

Revisor 1 berättar också att samtliga nyanställda på revisionsbyrån får gå utbildningar där 

kunskap om de tjänster som finns hos revisionsbyrån erhålls. Inledningsvis i intervjuerna 

använde både revisorer 1 och revisor 2 begrepp som ”informationsmöten” när de 

refererade till möten med klienter där tjänster presenteras, men allt eftersom intervjuerna 

fortskred byttes begreppet ut mot ”säljmöten”. När Revisor 1 reflekterar över att revisorn 

trots allt är en säljare och klienten är en köpare säger hen: 

”De köper ju tjänster av oss, det gör de ju. /.../ Men för att lösa detta 

problem [revisionspliktens avskaffande] måste vi knyta kunden 

närmare oss och det är klart att ju fler affärsområden vi har på 

respektive kund, desto närmare är kunden oss. Och ju lättare är det att 

ha kvar kunderna” 

Revisorsassistenten berättar att hen inspireras av mer erfarna kollegor när det gäller hur 

tjänster kan presenteras för klienter på ett bra sätt. Revisor 1 blir förvånad att endast två 

tredjedelar av de klienter som besvarat enkäten kan komma ihåg ett möte där någon från 

revisionsbyrån presenterat tjänster. Revisor 2 menar att kommunikationen, och därmed 

presentationen av tjänster, sker på samtliga nivåer såväl som i klientföretaget som i 

revisionsteamet, ”mindre tilläggstjänster kan teamet ta löpande, för det brukar vi ha fixat 

som standard i våra [revisions]brev”. Revisorsassistenten menar att hen ”flaggar upp att 

’det här har jag sett’” och informerar påskrivande revisor om vilka problem assistenten 

har identifierat hos klienten och därefter får revisorn i sin tur ta upp problemet och 
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eventuellt tillhörande tjänster med klienten. Ett mål som Revisor 1 menar finns inom 

revisionsbyrån är att: 

”vi har fem affärsområden och vi har ju som mål att våra kunder ska 

köpa mer än ett [affärsområde] definitivt, kanske mer än två 

[affärsområden] också då. Eller mer än två definitivt, kan man nästan 

säga… Här i [staden] har vi 90 % av våra kunder som köper mer än 

ett affärsområde.” 

Revisor 1 menar också att det är de klienter som köper fler tjänster än enbart revision som 

är mest nöjda med revisionsbyrån. Revisor 2 menar att det ställs krav på hen, vad gäller 

försäljning, att hen ska ”dra in en viss kundstock”. Ett sätt att presentera tjänster för 

klienter, menar Revisor 1, är att visuellt visa upp olika tjänster som revisionsbyrån till-

handahåller och därmed ge klienten en bild av vad tjänsten faktiskt innebär och hur den 

kan underlätta för klienten. En reaktion från klienternas sida när tjänsten visualiserats kan 

vara ”det vore ju bra säger de [klienterna] och då förstår de ju inte att de [klienterna] 

har köpt något” berättar Revisor 1. ”Det är kanske smartare att lägga fram det [tjänsten] 

på ett sätt så att de [klienterna] ska tycka att det är mer attraktivt och bli mer intresserade 

av det” berättar Revisorsassistenten då upplägget av hur tjänster presenteras för klienter 

kommer på tal. 

Både Revisor 1 och Revisor 2 menar att det är enklare att sälja tjänster till större företag, 

Revisor 2 uttryckte sig på följande sätt: ”ju mer komplexa de [företagen] blir desto större 

är chansen att de blir konsultvänliga för oss”. Även Revisorsassistenten håller med om 

att möjligheterna är större att sälja tjänster till stora företag.  

5.8.3 Relation mellan revisor och klient 

”Det är inte så att vi aggressivt går på med någon säljpitch som sådan. 

Det skulle aldrig funka, den relationen har vi inte med våra kunder” 

(Revisor 2) 

Relationen mellan revisor och klient bygger på förtroende och Revisor 2 menar att det 

”efter ett tag växer upp ett ganska bra förtroende mellan mig som revisor och kunderna” 

och att ”när revisorer har varit revisorer för ett företag i ett antal år är det mer ’kör på, 

kör på det, så fixar vi priset i efterhand’” från klientens sida. En bra relation mellan 

revisor och klient gör att klienten har förtroende för revisorn och litar på att revisorn vill 

klienten väl hävdar Revisor 1. Revisorsassistenten berättar att hen inte upplever sig ha 

samma relation till klienterna som de mer erfarna på byrån och att det är en anledning till 

varför hen inte presenterar tjänster i samma utsträckning som revisorerna. Revisors-

assistenten menar också att det krävs en bra grundrelation till klienter innan det går att 

presentera och sälja tjänster på ett framgångsrikt sätt. Revisor 2 menar att hen inte 
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presenterar tjänster för att uppnå något försäljningsmål eller för att hen fått direktiv från 

centralt håll eftersom det kan riskera hens förtroende. Revisor 1 menar att hen backar om 

klienten inte visar något intresse för den presenterade tjänsten för inte riskera att uppfattas 

som påstridig. Revisorsassistenten har en liknande syn på förtroende och försäljning som 

Revisor 1 och Revisor 2 och menar: 

”Man vill ju inte bara pracka på kunderna massa tjänster, det är ju inte 

så vi jobbar, för då tappar man ju förtroende också. Så det gäller ju att 

det man förmedlar faktiskt ska göra någon nytta och att de [klienterna] 

ska få ut något av det [tjänsten]” 

Då vi berättade att kön påverkar i vilken utsträckning klienter uppfattar samtalet som 

försäljning (män uppfattar samtalet i större utsträckning som försäljning) tror Revisors-

assistenten att en anledning kan vara att relationen till en kvinnlig klient kan bli mer 

personlig och att samtalet av den anledningen uppfattas som mindre försäljning och mer 

rådgivning. Vidare menar Revisorsassistenten att ”man kanske inte riktigt har samma 

connection med en man på ett företag och att dom [männen] därför uppfattar det mer 

som sälj”. Revisor 2 menar att när det är dags att diskutera priser för en tjänst är det 

normalt sett män som hen diskuterar med eftersom vd:n ofta är man och ”även 

ifrågasätter vad man får för pengarna” och att det kan vara av denna anledning som män 

uppfattar samtalet i större utsträckning som försäljning. Ytterligare en anledning som 

Revisorsassistenten kan se till varför det finns skillnader i uppfattningar mellan män och 

kvinnor är att män i större utsträckning har en föreställning om vad en revisor ska göra 

och prata om vid mötet och när revisorn frångår den föreställningen och pratar om tjänster 

uppfattar män det som försäljning från revisorns sida.  
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6. Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och dessa kopplas till studiens syfte och 

bakomliggande teori. Kapitlet innehåller även egna reflektioner, förslag till vidare 

forskning samt studiens bidrag, såväl praktiskt som teoretiskt och etiskt.   

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att utforska hur klienter uppfattar revisorers interaktiva marknadsföring 

genom korsförsäljning samt vilka faktorer som påverkar uppfattningen. Klienter 

verksamma i Östergötland uppfattar revisorers interaktiva marknadsföring genom kors-

försäljning som både information och korsförsäljning. Den faktor som påverkar om 

klienter uppfattar revisorers interaktiva marknadsföring som information är tjänsten som 

revisorn presenterar. De faktorer som påverkar om klienter uppfattar revisorers inter-

aktiva marknadsföring som korsförsäljning är tjänsten som revisorn presenterar, klientens 

uppfattning av revisorn samt klientens kön, där män uppfattar revisorers interaktiva 

marknadsföring som korsförsäljning i större utsträckning än kvinnor. Klienters upp-

fattningar avseende revisorn påverkar om revisorns interaktiva marknadsföring till 

övervägande del uppfattas som information snarare än försäljning.   

6.2 Diskussion 

Följande diskussion är baserad på empirin hänförlig till de enkäter vilka klienter till 

revisionsbyråer besvarat och de intervjuer som genomförts med två revisorer och en 

revisorsassistent. Enkätens applicerade svarsfrekvens uppgår till blygsamma 11,8 % och 

därmed bör resultaten tolkas med försiktighet eftersom inga statistiskt säkerställda 

slutsatser kan dras. Diskussionen kommer baseras på samtliga signifikanta modeller i den 

multivariata analysen. 

6.2.1 Tjänsten som revisorn presenterar 

Sieg m.fl. (2012) menar att den tjänst som revisorn presenterar har en betydelse för hur 

klienter uppfattar revisorernas interaktiva marknadsföring. Resultatet visar att tjänsten, 

om den presenteras som relevant och värdefull, har en inverkan på både om klienter 

uppfattar samtalet som information och försäljning. Resultatet visar därmed att det är 

viktigt för klienters uppfattningar av samtalet med revisorn att de förstår vilka fördelar 

som tjänsten skulle innebära, och det är förståelsen av tjänsten som påverkar om klienter 

uppfattar samtalet som information och försäljning. Det framkom av samtliga intervjuer 

att det är viktigt att introducera tjänster som skulle underlätta för klienter, och detta är i 

linje med Sieg m.fl. (2012) som menar att en tjänst måste vara relevant för att kunna 

introduceras i klientdialogen. Tjänster kan vara av intresse för klienter av olika 

anledningar. Av intervjuerna framgick att en del tjänster presenteras som viktiga för 

klienter genom att revisorerna betonar de negativa konsekvenser som den presenterade 

tjänsten skulle avvärja medan andra tjänster presenterades som intressanta genom att 
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revisorn påvisar hur tjänsten skulle underlätta klientens vardag. Alessandra (2006) menar 

att korsförsäljning misslyckas när revisorer förutsätter att klienter vet vilka tjänster de vill 

ha och att revisorerna därmed inte presenterar tjänster för klienter om inte klienterna 

själva föreslår en tjänst. När revisorerna är passiva och endast presenterar tjänster på 

klienters förfrågan har arbetet med proaktiv diagnostisering misslyckats och klient-

dialogen kan stagnera (Sieg m.fl., 2012). Intervjuerna påvisar att det är revisorerna, och 

inte klienterna, som tar initiativ till att introducera tjänster, vilket reducerar risken för en 

misslyckad korsförsäljning som både Alessandra (2006) och Sieg m.fl. (2012) beskriver. 

Eftersom det är revisorerna som tar initiativ till att presentera tjänster för klienter 

förekommer proaktiv diagnostisering och korsförsäljning och av denna anledning är det 

inte förvånande att resultatet visar på ett samband mellan tjänst och korsförsäljning.  

En för klienter mer fördelaktig tjänst innebär att de uppfattar samtalet med revisorn då 

denne presenterar tjänsten som både information och försäljning, vilket knyter an till 

Kotler och Connor, Jr. (1977), Vyas (2008) och Sieg m.fl. (2012) som menar att den 

erbjudna tjänsten måste vara tilltalande för att klienter ska vara mottagliga för försäljning. 

Det kunskapsgap som Sarapaivanich och Patterson (2014) hävdar finns mellan revisorer 

och dess klienter kräver att revisorer förklarar tjänstens innebörd för sina klienter och 

resultatet visar att detta leder till en ökad uppfattning av både information och försäljning 

hos klienterna. Dessutom leder informationsasymmetrin, i form av adverse selection, till 

att revisorer måste samtala med sina klienter om tjänsten som de presenterar (Eisenhardt, 

1989; Sieg m.fl., 2012) och klienter uppfattar detta samtal som både information och 

försäljning. Tjänster presenteras i samband med den interaktiva marknadsföringen och 

det är även i samband med denna som revisorer kan identifiera klienters behov (Crosby 

m.fl., 1990). När revisorerna identifierar klienters behov förekommer mycket information 

och även inslag av försäljning (Kamakura m.fl., 2003), vilket kan innebära att klienter 

uppfattar samtalet där revisorn tar reda på en potentiell tjänsts lämplighet som både 

information och försäljning.  

6.2.2 Manliga och kvinnliga klienter 

Resultatet visar att manliga klienter uppfattar samtal där revisorer presenterar tjänster som 

försäljning i större utsträckning än kvinnliga klienter. Däremot har det ingen betydelse 

om klienten är man eller kvinna för om samtalet med revisorn uppfattas som information. 

Kön var endast en kontrollvariabel och förväntades på förhand inte ha en betydande 

påverkan. Dock var endast 17 % av klienterna som besvarade enkäten kvinnor, vilket gör 

att det inte går att dra några statistiskt säkerställda slutsatser baserat på resultatet. En av 

de intervjuade reflekterade över indikationen att män uppfattar samtalet som försäljning 

i större utsträckning än kvinnor och en anledning hen såg är att relationen till en kvinnlig 

klient kan vara mer personlig och det kan göra att samtalet uppfattas i större grad som 

rådgivning än som försäljning. Jianakoplos och Berasek (1998) och Sundén och Surette 
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(1998) påvisade att det finns skillnader i beteenden och uppfattningar hos män och 

kvinnor vilket, resultatet i denna studie också indikerar.  

6.2.3 Revisorn som presenterar tjänsten 

Revisorns, exempelvis genom dess klient- och tjänstespecifika kunskap och förtroende 

hos klienterna, har en inverkan på klienters uppfattningar av den interaktiva marknads-

föringen. De klienter som uppfattar sin revisor som yrkesmässigt skicklig och förtroende-

ingivande upplever inte presentationen av tjänster som försäljning i lika stor utsträckning 

som de klienter som inte har en lika positiv uppfattning av sin revisor. Klienters upp-

fattningar av revisorn och dess kompetens påverkar dessutom om klienter uppfattar 

revisorers interaktiva marknadsföring till övervägande del som information. 

6.2.3.1 Försäljning 

Att revisorns yrkesmässiga egenskaper och färdigheter leder till en minskad uppfattning 

av försäljning hos klienter kan knyta an till professionsteorin, då revisorer som en 

profession är experter inom sitt område och förväntas använda sin kunskap till att skapa 

värde för både samhället och klienterna (Dyer, 1985; Brante, 2009). Om klienters 

uppfattningar avseende revisorns karaktärsdrag är förenliga med de Brante (2009) 

redogör för, skulle detta kunna vara en anledning till varför klienter uppfattar förtroende-

ingivande och professionellt agerande revisorer i mindre utsträckning som försäljare. När 

klienter uppfattar revisorn som pålitlig minskar moral hazard-problemet, vilket upp-

kommer när klienter inte kan kontrollera vad revisorn gör (Eisenhardt, 1989). När 

klienterna litar på sin revisor minskar problemet med moral hazard eftersom klienterna 

inte oroar sig för att revisorn ska sälja tjänster som de inte behöver och av denna anledning 

uppfattar klienter samtalen när revisorn presenterar tjänster i mindre utsträckning som 

försäljning.  

En av de intervjuade anger att vid en lång relation med klienten byggs det upp ett starkt 

förtroende, vilket gör att klienten litar på revisorn och att de tjänster som revisorn föreslår 

är värdefulla för klienten och detta minskar i sin tur upplevelsen av försäljning. En lång 

relation leder till att revisorn erhåller kunskap avseende klientföretaget, vilket gör att 

revisorn kan arbeta med proaktiv diagnostisering på ett tillfredsställande sätt och därefter 

sälja lämpliga tjänster till klienten (Sieg m.fl., 2012; Johnson & Friend, 2015). När 

revisorn har en stor kunskap om klienters företag kan klienters upplevelser av försäljning 

minska eftersom revisorer kan presentera tjänster på ett sådant sätt att det inte uppfattas 

som försäljning. En av intervjupersonerna menar att revisorer är bra på att paketera om 

försäljning. Ytterligare en aspekt som påverkar upplevelsen av försäljning är de tidigare 

erfarenheter som klienter har av sin revisor (Vyas, 2008; Halperin & Lai, 2015). Tidigare 

positiva erfarenheter av revisorn leder troligtvis till att klienter uppfattar sin revisor i 

mindre utsträckning som försäljare. Klienters uppfattningar, att revisorer som agerar 
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professionellt inte är säljare, ligger i linje med det som intervjupersonerna framhöll, 

nämligen att de är just revisorer och inte säljare. Ett av enkätens frisvar angav att det var 

”skönt med en extra kontroll av bolagets ekonomi, revisorn är kunnig och kom med 

mycket bra tankar och tips inför framtiden”, vilket knyter an med Dyers (1985) 

resonemang om revisorer som experter. 

Sharma (1997) menar att revisorerna har ett kunskapsövertag gentemot klienterna och 

Sarapaivanich och Patterson (2014) menar att klienter har svårt att förstå innebörden av 

den tjänst som de köper från en revisionsbyrå. En av intervjupersonerna angav att det 

ibland förekommer presentation av tjänster för klienter på ett sådant sätt att klienten inte 

inser att de just köpt en tjänst. En av de som besvarat enkäten tillade att hen ibland erhåller 

tilläggsfakturor från sin revisionsbyrå utan att veta att tilläggsfakturan avsåg inköpet av 

en tjänst. En revisor som är kunnig och förtroendeingivande uppfattas av klienter i mindre 

utsträckning som försäljare, vilket kan vara en anledning till varför klienter inte noterar 

när tjänster köps.  

6.2.3.2 Information 

Revisorns kompetens och förtroende påverkar inte i vilken grad klienter uppfattar 

samtalet med revisorn som information. Däremot påverkar revisorns kompetens om 

klienter uppfattar revisorers interaktiva marknadsföring i större utsträckning som 

information än försäljning. Amonini m.fl. (2010) menar att det, i den interaktiva 

marknadsföringen, ständigt pågår informationsflöden mellan revisorn och klienten och 

detta, menar vi, skulle kunna medföra att klienter har svårare att urskilja information om 

tjänster. Intervjupersonerna beskrev sig själva inte bara som revisorer utan också som 

rådgivare där uppgiften till viss del innebär att hålla sina klienter informerade och detta 

ligger i linje med Amoninis m.fl. (2010) beskrivning av vad revisorer gör. När revisorer 

håller sina klienter informerade, och genom detta visar att de har rätt kompetens, minskar 

problemet med adverse selection (Eisenhardt, 1989) och klienter uppfattar revisorers 

interaktiva marknadsföring till övervägande del som information istället för försäljning.  

Interaktionsmarknadsföringen syftar till att tillgodose det informationsbehov som klienter 

har (McColl-Kennedy m.fl., 2008). Eftersom revisorer har som uppgift att informera sina 

klienter skulle klienterna kunna få svårt att särskilja när informationen avser en tjänst som 

revisorn anser att klienten bör köpa från när informationen avser något annat. Resultatet 

visar att en kompetent revisor leder till att klienter uppfattar samtalet med revisorn till 

övervägande del som information, vilket tyder på att klienter kan särskilja information 

från försäljning. Morgan och Hunt (1994) menar att förtroende är viktigt i relationen 

mellan revisor och klient, vilket kan relateras till de redogörelser som de intervjuade 

revisorerna gav, att relationen till klienterna och klienternas förtroende för dem är 

avgörande för hur de presenterar tjänster. Intervjupersonerna ser således en koppling 
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mellan deras färdigheter, deras agerande och information, men denna koppling uppfattas 

endast till viss del av revisionsbyråns klienter genom att de uppfattar att en kompetent 

revisor i större utsträckning informerar än säljer. Däremot påverkar inte revisorns 

kompetens och förtroende i vilken grad samtalet uppfattas som information.    

6.2.4 Revisor eller revisorsassistent?  

Det har ingen betydelse om det är en revisor eller en revisorsassistent som presenterar 

tjänsten för hur klienter uppfattar samtalet, som information eller försäljning. 

Utbildningar avseende tjänster är vanligt inom revisionsbranschen, vilket Zboja och 

Hartline (2010) menar är viktigt för att lyckas med korsförsäljning. Det framkom av 

intervjuerna att samtliga anställda inom revisionsbyrån erhåller liknande utbildning om 

de tjänster som byrån erbjuder, vilket kan förklara resultatet hänförligt till enkäten, 

nämligen att det inte har någon betydelse för klienters uppfattningar om det är en revisor 

eller revisorsassistent som presenterar tjänsten. Intervjuerna visade att det är vanligt att 

revisorsassistenter berättar för påskrivande revisor om vilka tjänster som klienten skulle 

behöva och detta beror på, som revisorsassistenten anger, att assistenterna inte har samma 

relation till klienterna som den påskrivande revisorn har. Det är sedan den påskrivande 

revisorns uppgift att presentera tjänsten som revisorsassistenten vidareförmedlat till den 

berörda klienten. Assistenter presenterar inte tjänster i samma utsträckning som revisorer 

eftersom de saknar det förtroende som en lång relation ofta medför. Att bygga en god 

relation till sina klienter tar tid (Gummesson, 1987), vilket kan vara en anledning till 

varför det är den påskrivande revisorn som i större utsträckning presenterar tjänster för 

klienter. Eftersom intervjuerna visade att det i större utsträckning är den påskrivande 

revisorn som presenterar tjänster för klienter hade skillnader i uppfattningar från 

klienternas sida beroende på vem från revisionsbyrån som presenterar tjänster ändå varit 

tänkbart, men så var inte fallet.    

6.2.5 Relation och bransch 

Det var ytterligare ett antal faktorer som inte visade sig ha någon betydelse för om klienter 

uppfattar samtalet med revisorn som information eller försäljning, och dessa faktorer var 

längden på relationen mellan revisor och klient samt vilken bransch klienterna verkar 

inom. 

Antalet år som klienten har arbetat på företaget och på sin position och hur många år som 

företaget haft sin revisor utgör i kombination med varandra längden på relationen mellan 

revisor och klient. Kamakura m.fl. (2003) menar att relationen mellan klient och revisor 

kan ha utvecklats olika mycket beroende på hur många år klienten och revisorn haft 

kontakt med varandra. Svanström och Sundgren (2012) fann ett positivt samband mellan 

längden på relationen mellan revisor och klient och antalet tjänster som klienten köper in. 

En av de intervjuade berättade att i de fall där hen varit revisor för ett företag i flertalet år 
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är klienten mer benägen att köpa ytterligare en tjänst och detta yttrande ligger i linje med 

Svanström och Sundgrens (2012) studie. Intervjuerna visar att längden på relationen 

mellan revisor och klient således påverkar antalet tjänster som klienten köper in, men 

däremot visar inte resultatet från enkäten att relationens längd har någon inverkan på hur 

klienter uppfattar revisorns avsikt med samtalet där tjänster presenteras.    

Klienters branschtillhörighet har inte någon inverkan på om klienter uppfattar samtalet 

med sin revisor som information eller försäljning. Branschtillhörigheten undersöktes i ett 

explorativt syfte för att se om bransch har någon inverkan på klienters uppfattningar men 

resultaten tyder dock på att den bransch som klienterna tillhör inte påverkar deras 

uppfattningar.  

6.2.6 Diskussion om genomförandet 

De olika multipla linjära regressionsmodellerna (se tabell 5.18 och 5.19) visar en justerad 

förklaringsgrad mellan 17,2 % och 29,4 %. Den justerade förklaringsgraden är statistiskt 

sett låg (Wahlin, 2011), men för explorativa studier inom området företagsekonomi kan 

förklaringsgraden anses acceptabel (jmf. Broberg m.fl., 2013). Även fast den justerade 

förklaringsgraden kan anses acceptabel indikerar den att det finns ytterligare faktorer som 

påverkar hur klienter uppfattar sina revisorers interaktiva marknadsföring genom 

korsförsäljning än de som identifieras i vår studie. Eftersom studien är av explorativ 

karaktär har modellutvecklingen endast kunnat baseras på en tidigare studie, nämligen 

den av Sieg m.fl. (2012). Den modell vi valde att utgå ifrån kan måhända inte varit optimal 

för att utforska uppfattningar avseende både information och korsförsäljning. En 

anledning till varför den justerade förklaringsgraden inte är högre kan vara att de frågor 

som utgör de oberoende variablerna i modellen inte mäter variablerna på ett önskvärt sätt, 

vilket faktoranalysen gav en indikation på.  

6.3 Reflektioner 

Ett misstag som gjordes vid enkätens utformande var att ge frågan avseende hur många 

år företaget haft revisionsbyrån fasta svarsalternativ. På förhand trodde inte vi att så 

många företag skulle haft sin revisionsbyrå i mer än 10 år och hade vi vetat det hade 

frågan konstruerats med ett frisvar istället för fasta svarsalternativ. Kontrollvariabeln 

längden på relationen var därför tvungen att anpassas efter de fasta svarsalternativ som 

antal år med revisionsbyrån hade. Ursprungsanledningen till varför fasta svarsalternativ 

användes var att underlätta för respondenterna då vi trodde att de skulle ha svårt att 

minnas antal år med revisionsbyrån om det översteg 10 år.   

Något som förvånade både oss och en av de intervjuade var att en tredjedel av 

respondenterna inte kunde komma ihåg ett samtal de haft med revisorn när denne 

presenterat en tjänst. Med tanke på att de intervjuade angav att presentationer av tjänster 

för klienter sitter i ryggmärgen och görs frekvent vid klientmötena är det anmärkningsvärt 
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att så många som en tredjedel angav att de aldrig varit med om ett sådant möte. Att en 

tredjedel inte kunde komma ihåg ett möte tror vi inte beror på att fel person inom företaget 

besvarade enkäten eftersom de intervjuade angav att presentation av tjänster sker på 

samtliga nivåer i företagen. Däremot skulle en förklaring kunna vara att klienterna inte 

själva är medvetna om att revisorn har presenterat en tjänst för dem. En av de intervjuade 

berättade att många klienter inte vet vad en revisor gör och har svårt att skilja på revisorn 

och till exempel en redovisningskonsult och detta skulle kunna medföra svårigheter för 

klienter att särskilja icke revisionsnära tjänster från revision.  

Vid analys av enkätsvaren gjordes reflektioner avseende ett antal intressanta företeelser 

och en av dessa var att de tjänster som respondenterna blivit erbjudna varierade kraftigt. 

De tjänster som respondenterna nämnde berörde allt ifrån löneadministration och 

skattekonsultation till exit-strategier och aktiehantering. Vi hade föreställningar om att 

det skulle finnas vissa tjänster som var mer frekvent förekommande än andra och att det 

skulle finnas en trend bland svaren men det fanns inga tjänster som förekom mer frekvent 

än andra och någon trend kunde således inte uppfattas. Avsaknaden av trender bland de 

presenterade tjänsterna ligger i linje med de intervjuades beskrivningar av att de 

presenterar tjänster som är speciellt utvalda för att passa den enskilda klienten. En annan 

reflektion som gjordes vid analysen av enkätsvaren var att flertalet respondenter betonade 

att revisorn presenterade tjänsterna endast på uppmaning av klienten och detta kan tyda 

på att klienterna inte vill att deras svar ska tolkas som att revisorn agerar på ett otillbörligt 

sätt. På det sätt som enkäten var utformad kan klienterna tolkat den som att det är känsligt 

för revisorer att presentera tjänster och därmed valt att betona att tjänsten presenterades 

på klientens förfrågan.  

Det som förvånade oss mest var att så få respondenter ville ange vilken revisionsbyrå 

företaget anlitar. Resterande enkätfrågor hade ett lågt internt bortfall vilket pekar på att 

enkäten i stort inte uppfattades som känslig att besvara. Hade inte enkäten varit helt 

anonym hade information avseende företagens revisionsbyråer kunnat hämtas från 

Retriever Business och således är det offentligt tillgängliga uppgifter som efterfrågats. En 

tänkbar förklaring till varför så få klienter angav vilken revisionsbyrå företaget anlitar är 

att klienterna inte är medvetna om vilken revisionsbyrå de har. Många klienter vet 

troligtvis vilken revisor som reviderar företaget, men har inte lagt på minnet vilken 

revisionsbyrå denne representerar. Eftersom samtliga respondenter besvarat frågan 

avseende den anlitade revisionsbyrås rykte men så få har valt att besvara frågan om vilken 

revisionsbyrå de anlitar skapas en viss osäkerhet i hur frågan om revisionsbyråns rykte 

besvarats på ett önskvärt sätt. Det skulle kunna vara så att vissa respondenter har utgått 

från ryktet hos de revisorer som respondenterna kommer i kontakt med när de besvarat 

frågan avseende revisionsbyrån rykte. Å andra sidan menar Gotsi och Wilson (2001) att 
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det är de enskilda revisorerna som skapar revisionsbyråns rykte och därmed anser vi att 

det inte bör finnas problem med validiteten i frågan avseende rykte.  

6.4 Studiens bidrag 

Studiens teoretiska bidrag utgörs av att klienter till revisionsbyråer kan uppfatta 

revisorernas interaktiva marknadsföring som både information och korsförsäljning. I 

studien har vi även utforskat vilka faktorer som har en inverkan på huruvida klienter 

uppfattar samtalet med revisorn när denne presenterar tjänster som information eller kors-

försäljning. Den faktor som identifierats och som har en inverkan på informations-

uppfattningen är den tjänst som revisorn presenterar. De faktorer som har en inverkan på 

korsförsäljningsuppfattningen är den tjänst revisorn presenterar, revisorns förtroende och 

kompetens samt om klienten som revisorn presenterade tjänsten för är man. Det är viktigt 

att påpeka att resultaten endast ska tolkas som indikationer eftersom resultaten baseras på 

ett litet datamaterial. Vår studie bidrar därmed till forskningen genom en första indikation 

att det finns faktorer som påverkar om revisorers interaktiva marknadsföring genom 

korsförsäljning uppfattas som information eller korsförsäljning av dess klienter.  

Det praktiska bidraget är att revisorer, vid den interaktiva marknadsföringen, kan vara 

medvetna om att klienter kan uppfatta samtalet när revisorn presenterar tjänster som både 

information och korsförsäljning. Dessutom får revisorer kännedom om vilka faktorer som 

har en inverkan på hur klienter uppfattar samtalet och får därmed en möjlighet att anpassa 

sitt agerande efter den önskvärda uppfattningen.    

Studiens etiska bidrag innefattar två aspekter, dels en samhällelig och dels en som berör 

relationen mellan revisor och klient. Revisionsbyråers primära uppgift för samhället är 

att öka samhällsnyttan och detta görs genom att erbjuda både revision och icke 

revisionsnära tjänster. De tjänster som en revisionsbyrå tillhandahåller syftar främst till 

att hålla företag fortlevande vilket exempelvis görs genom att revisorn granskar 

företagens finansiella hälsa, kontrollerar företagens räkenskaper samt ser till att skatter 

och avgifter betalas. Genom att tillhandahålla tjänster och se till att behövande företag tar 

del av tjänsterna bidrar revisionsbyråerna till minskade kostnader för samhället som 

exempelvis konkurser innebär. I relationen mellan revisor och klient uppfattar inte alltid 

klienter att revisorer försöker sälja tjänster till dem. I vissa fall uppfattar klienter samtal 

om tjänster endast som information och i vissa fall uppfattar klienter inte när ett inköp 

görs. Revisorernas avsikter med att presentera tjänster kan variera, men i grund och botten 

bygger revisionsbyråernas affärsidé på försäljning av tjänster och revisorerna förutsätter 

dessutom att klienterna är införstådda med detta. Dock uppfattar inte alltid klienter att 

revisorer vill sälja tjänster till dem och detta kan anses problematiskt då klienter kan bli 

utnyttjade till följd av revisorernas kunskapsövertag. För att åtgärda de skilda upp-
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fattningar som finns mellan klienter och revisorer avseende försäljning av tjänster skulle 

en ökad transparens från revisorernas sida vara eftersträvansvärt.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie har varit av explorativ karaktär är det lämpligt att vidare forskning 

fortsätter att utforska möjliga faktorer som kan ha en inverkan på om klienter uppfattar 

samtalet med revisorn när denne presenterar tjänster som information eller kors-

försäljning. Den justerade förklaringsgraden i denna studie var mellan 17,2 % och 29,4 

% för de olika modellerna, vilket indikerar att det finns fler faktorer som påverkar hur 

klienter uppfattar samtalet med sin revisor. Dessutom bör populationen utvidgas till att 

inkludera samtliga svenska onoterade företag eftersom skillnader i uppfattningar skulle 

kunna bero på geografisk placering, vilket denna studie inte fångat upp. Denna studie gav 

en första indikation att kvinnor och män uppfattar revisorers interaktiva marknadsföring 

på olika sätt och en framtida komparativ studie kan utforska detta ytterligare. Den 

datamängd som vår studie utgår ifrån är liten, vilket utgör skäl för att framtida forskning 

bör sträva efter en större datamängd för att kunna dra motiverade slutsatser.  



74 

 

  



75 

 

7. Referenser 
Alessandra, A.J. (2006). Cross-selling [E-bok], Alessandra & Associates, Inc. 

Amonini, C., McColl-Kennedy, J.R., Soutar, G.N. & Sweeney, J.C. (2010). How 

professional service firms compete in the market: an exploratory study. Journal of 

Marketing Management, 26(1-2), ss. 28–55. 

Axelsson, M. & Landsjö, O. (2015). Publika bolags attityd till revisionsbyråbyte. 

Magisteruppsats, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. 

Linköping: Linköpings universitet 

Ballantyne, D. & Varey, R.J. (2006). Creating value-in-use through marketing 

interaction: the exchange logic of relating, communicating and knowing. 

Marketing Theory, 6(3), ss. 335–348. 

Björk, A. & Rosqvist, L. (2015). Har VFU någon påverkan på studenters uppfattningar 

om revisionsyrket ? Magisteruppsats, Institutionen för ekonomisk och industriell 

utveckling. Linköping: Linköpings universitet 

Brante, T. (2005). Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära 

forskning, 1/2005, s.1–13. Division of Sociology, Högskolan i Borås. Tillgänglig: 

http://lup.lub.lu.se/record/979109/file/983908.pdf 

Brante, T. (2009). Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner. I Lindh, 

M. (red.) Vetenskap för profession. (Rapport 8). Borås: Högskolan i Borås, ss. 15–

34. Tillgänglig: http://bada.hb.se/bitstream/2320/1819/1/Vetskapprofnr8.pdf 

Broberg, P., Umans, T. & Gerlofstig, C. (2013). Balance between auditing and 

marketing: An explorative study. Journal of International Accounting, Auditing 

and Taxation, 22(1), ss. 57–70. 

Brodie, R.J., Coviello, N.E., Brookes, R.W & Little, V. (1997). Towards a paradigm 

shift in marketing? An examination of current marketing practices. Journal of 

Marketing Management, 13(5), ss. 383–406. 

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods. 4. uppl., Oxford: Oxford 

University Press. 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl., 

Stockholm: Liber. 

Carrington, T. (2014). Revision. 2. uppl., Malmö: Liber. 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning: 

en handbok. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Claycomb, C. & Martin, C.L. (2001). Building customer relationships: an inventory of 

service providers’ objectives and practices. Marketing Intelligence & Planning, 

19(6), ss. 385–399. 

Clow, K.E., Stevens, R.E., McConkey, C.W. & Loudon, D.L. (2009). Accountants’ 

attitudes toward advertising: a longitudinal study. Journal of Services Marketing, 

23(2), ss. 124–131. 

Collin, S.O., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J. & Hansson, K. (2009). Explaining 

the choice of accounting standards in municipal corporations: Positive accounting 



76 

 

theory and institutional theory as competitive or concurrent theories. Critical 

Perspectives on Accounting, 20(2), ss. 141–174. 

Coviello, N.E., Brodie, R.J. & Munro, H.J. (1997). Understanding contemporary 

marketing: Development of a classification scheme. Journal of Marketing 

Management, 13(6), ss. 501–522. 

Crosby, L.A., Evans, K.R. & Cowles, D. (1990). Relationship Quality in Services 

Selling: An Interpersonal Influence Perspective. Journal of Marketing, 54(3), ss. 

68–81. 

Curtis, M.B., Conover, T.L. & Chui, L.C. (2012). A Cross-Cultural Study of the 

Influence of Country of Origin, Justice, Power Distance, and Gender on Ethical 

Decision Making. Journal of International Accounting Research, 11(1), ss. 5–34. 

Darling, J.R. (1977). Attitudes Toward Advertising by Accountants. Journal of 

Accountancy, 143(2), ss. 48–53. 

Deloitte. (2016). Tjänster. Tillgänglig: http://www2.deloitte.com/se/sv.html [2016-02-

05] 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 

s-amhällsvetenskaperna. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Djurfeldt, G. & Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda 2: multivariat analys. 

Lund: Studentlitteratur. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2. uppl., Lund: 

Studentlitteratur. 

Dyer, A.R. (1985). Ethics, advertising and the definition of a profession. Journal of 

Medical Ethics, 11(2), ss. 72–78. 

Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of 

Management Review, 14(1), ss. 57–74. 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Ellingson, D.A., Hiltner, A.A., Elbert, D.J. & Gillett, J. (2001). Public Accounting. 

Services Marketing Quarterly, 22(3), ss. 63–80. 

EY. (2016). Våra tjänster. Tillgänglig: http://www.ey.com/SE/sv/Services [2016-02-05] 

Fan, C.K., Lee, I.H., Lee, L.T. & Lu, W.Q. (2011). Using TOPSIS & CA Evaluating 

Intentions of Consumers’ Cross-Buying Bancassurance. Journal of Service Science 

and Management, 4(4), ss. 469–475. 

FAR. (2015). FARs rekommendationer i etikfrågor. Tillgänglig: 

https://www.far.se/contentassets/017215ffb35b4cb1a51dd097b1514197/etikr01.pd

f [2016-02-05] 

FAR. (1993). Revisorn : en antologi : [artiklar publicerade] 1923-1993. Stockholm: 

Auktoriserade revisorers service-AB. 

Firth, M. (1997). The Provision of Nonaudit Services by Accounting Firms to their 

Audit Clients. Contemporary Accounting Research, 14(2), ss. 1–21. 



77 

 

Fontaine, R., Letaifa, S.B. & Herda, D. (2013). An interview study to understand the 

reasons clients change audit firms and the client’s perceived value of the audit 

service. Current Issues in Auditing, 7(1), ss. A1–A14. 

Forsman, M. & Wiström, K. (2015). Experter i revisionsprocessen. Magisteruppsats, 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköping: Linköpings 

universitet 

George, D. & Mallery, P. (2008). SPSS for Windows step-by-step : a simple guide and 

reference : 15.0 update. 8. uppl., Boston, Mass.: Allyn and Bacon. 

Gotsi, M. & Wilson, A. (2001). Corporate reputation management: “living the brand”. 

Management Decision, 39(2), ss. 99–104. 

Gounaris, S.P. (2005). Trust and commitment influences on customer retention: Insights 

from business-to-business services. Journal of Business Research, 58(2), ss. 126–

140. 

Greenwood, R., Li, S.X., Prakash, R. & Deephouse, D.L. (2005). Organization Science 

in Explanations of Performance Professional Service Firms. Organizational 

Science, 16(6), ss. 661–673. 

Grey, C. (1998). On being a professional in a “Big Six” firm. Accounting, 

Organizations and Society, 23(5/6), ss. 569–587. 

Grönroos, C. (1982). An Applied Service Marketing Theory. European Journal of 

Marketing, 16(7), ss. 30–41. 

Grönroos, C. (1994). Quo Vadis, marketing? Toward a relationship marketing 

paradigm. Journal of Marketing Management, 10(5), ss. 347–360. 

Grönroos, C. (1998). Marketing services: the case of a missing product. Journal of 

Business & Industrial Marketing, 13(4), ss. 322–338. 

Grönroos, C. (2004). The relationship marketing process: communication, interaction, 

dialogue, value. Journal of Business & Industrial Marketing, 19(2), ss. 99–113. 

Grönroos, C. (2011). A service perspective on business relationships: The value 

creation, interaction and marketing interface. Industrial Marketing Management, 

40(2), ss. 240–247. 

Gummesson, E. (1979). The Marketing of Professional Services — An Organizational 

Dilemm. European Journal of Marketing, 13(5), ss. 308–318. 

Gummesson, E. (1987). The new marketing-Developing long-term interactive 

relationships. Long Range Planning, 20(4), ss. 10–20. 

Gummesson, E. (1990). The part-time marketer. Karlstad: University of Karlstad, 

Research Report 90:3. 

Gummesson, E. (1999). Total Relationship Marketing: Experimenting With a Synthesis 

of Research Frontiers. Australasian Marketing Journal, 7(1), ss. 72–85 

Gummesson, E., (2002a). Relationship marketing in the new economy. Journal of 

Relationship Marketing, 1(1), s.37–57. 

 



78 

 

Gummesson, E. (2002b). Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R. 3. uppl., Malmö: 

Liber ekonomi. 

Hair, Jr., J.F., Black, W.C., Babin, B.J. & Anderson, R.E. (2010). Multivariate data 

analysis: a global perspective. 7. uppl., Upper Saddle River, N.J.: Pearson 

Education. 

Halperin, R. & Lai, K.-W. (2015). The Relation Between Auditor-Provided Tax Service 

Fees and Audit Fees After the Sarbanes–Oxley Act: From the Perspective of 

Cross-Selling of Services. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30(3), ss. 

341–372. 

Heischmidt, K., Elfrink, J. & Mays, B. (2002). Professional Accounting Services: Types 

of Marketing Communications Used by CPAs. Services Marketing Quarterly, 

23(3), ss. 63–72. 

Heischmidt, K.A. & Elfrink, J. (1991). The Changing Attitudes of CPAs Toward 

Advertising. Journal of Advertising, 20(2), ss. 39–51. 

Hite, R.E. & Bellizzi, J.A. (1986). Concumers’ Attitudes Toward Accountants, 

Lawyers, and Physicians with Respect to Advertising Professional Services. 

Journal of Advertising Research, 26(3), ss.45–55. 

Hodges, S. & Young, L. (2009). Unconsciously competent: Academia’s neglect of 

marketing success in the professions. Journal of Relationship Marketing, 8(1), ss. 

36–49. 

Hope, O.K. & Langli, J.C. (2010). Auditor independence in a private firm and low 

litigation risk setting. Accounting Review, 85(2), ss. 573–605. 

Håkansson, H. (1982). International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An 

Interaction Approach, Chicester: John Wiley & Sons Ltd. 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur. 

Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), ss. 

305–360. 

Jianakoplos, N.A. & Bernasek, A. (1998). Are Women More Risk Averse. Economic 

Inquiry, 36(4), ss. 620–630. 

Johnson, J.S. & Friend, S.B. (2015). Contingent cross-selling and up-selling 

relationships with performance and job satisfaction: an MOA-theoretic 

examination. Journal of Personal Selling & Sales Management, 35(1), ss. 51–71. 

Kamakura, W.A., Wedel, M., de Rosa, F. & Mazzon, J.A. (2003). Cross-selling through 

database marketing: A mixed data factor analyzer for data augmentation and 

prediction. International Journal of Research in Marketing, 20(1), ss. 45–65. 

Kotler, P. & Connor, Jr., R.A. (1977). Marketing Professional Services. Journal of 

Marketing, 41(1), ss. 71–76. 

KPMG. (2016). Tjänster. Tillgänglig: 

http://www.kpmg.com/se/sv/tjanster/sidor/default.aspx [2016-02-05] 



79 

 

Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 

Li-Ping Tang, T., Moser, R.H. & Austin, J.M. (2002). Attitudes Toward Advertising by 

Accountants. Services Marketing Quarterly, 23(3), ss. 35–62. 

Lovelock, C.H. & Wirtz, J. (2011). Services marketing : people, technology, strategy. 7. 

uppl., Boston, Mass.: Prentice Hall. 

McColl-Kennedy, J.R., Sweeney, J.C., Soutar, G.N. & Amonini, C. (2008). Professional 

Service Firms are Relationship Marketers: But does size matter? Australasian 

Marketing Journal, 16(1), ss. 30–47. 

Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing. Journal of Marketing, 58(3), ss. 20–38. 

Moser, R.H., Colvard, R.G. & Austin, J. (2000). Consumers’ Attitudes Toward 

Advertising by Accounting Professionals. Journal of Professional Services 

Marketing, 20(2), ss .5–18. 

Polonsky, M.J., Cameron, H., Halstead, S., Ratcliffe, A., Stilo, P. & Watt, G. (2000). 

Exploring companion selling: does the situation affect customers’ perceptions? 

International Journal of Retail & Distribution Management, 28(1), ss. 37–45. 

Power, M. (1995). Auditing, Expertise and the Sociology of Technique. Critical 

Perspectives on Accounting, 6(4), ss. 317–339. 

PwC. (2016). Hur kan vi hjälpa dig? Tillgänglig: 

http://www.pwc.se/sv/tjanster.html?gclid=CjwKEAiArdG1BRCLvs_q-

IObwxMSJACXbLtzVmlvPD-

8NlrfRKe1VXux0HZfiqV9d6RVZxI27EBLjBoC0bTw_wcB [2016-02-05] 

Riley, Jr., W.B. & Chow, K.V. (1992). Asset Allocation and Individual Risk Aversion. 

Financial Analysts Journal, 48(6), ss.32–37. 

Rindova, V.P., Williamson, I.O., Petkova, A.P. & Sever, J.M (2005). Being good or 

beeing known: An empirical examination of the acendents, and consequences of 

organizational reputation. The Academy of Management Journal, 48(6), ss.1033–

1049. 

Salomonsson, A. & Kraff, S. (2014). Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen ? 

En studie ur revisorns perspektiv. Magisteruppsats, Institutionen för ekonomisk 

och industriell utveckling. Linköping: Linköpings universitet 

Sarapaivanich, N. & Patterson, P.G. (2014). The role of interpersonal communication in 

developing small-medium size enterprise (SME) client loyalty toward an audit 

firm. International Small Business Journal, 33(8), ss. 882–900. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012). Research methods for business 

students. 6. uppl., Harlow: Pearson. 

Schmitz, C. (2013). Group influences of selling teams on industrial salespeople’s cross-

selling behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(1), ss. 55–72. 

Sellers, J.H. & Solomon, P.J. (1978). CPA advertising: opinions of the profession. The 

Journal of Accountancy, 145(2), ss. 70–76. 

 



80 

 

Sharma, A. (1997). As Agent: Knowledge Professional in Agency Exchange 

Asymmetry. The Academy of Management Review, 22(3), ss. 758–798. 

Sieg, J.H., Fischer, A., Wahlin, M.W. & von Krogh, G. (2012). Proactive Diagnosis: 

How Professional Service Firms Sustain Client Dialogue. Journal of Service 

Management, 23(2), ss. 253–278. 

SPSS-akuten. (2012). Guide: Kontrollvariabler i regressionsanalys. Tillgänglig: 

https://spssakuten.wordpress.com/2012/05/11/guide-kontrollvariabler-i-

regressionsanalys/ [2016-04-04]. 

Storbacka, K., Strandvik, T. & Grönroos, C. (1994). Managing Customer Relationships 

for Profit: The Dynamics of Relationship Quality. International Journal of Service 

Industry Management, 5(5), ss. 21–38. 

Sundén, A.E. & Surette, B.J. (1998). Gender Differences in the Allocation of Assets in 

Retirement Savings Plans. American Economic Review, 88(2), ss. 207–211. 

Svanström, T. & Sundgren, S. (2012). The Demand for Non-Audit Services and 

Auditor-Client Relationships: Evidence from Swedish Small and Medium-Sized 

Enterprises. International Journal of Auditing, 16(1), ss. 54–78. 

Trost, J. (2012). Enkätboken. 4. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Verhoef, P.C., Franses, P.H. & Hoekstra, J.C. (2001). The impact of satisfaction and 

payment equity on cross-buying: A dynamic model for a multi-service provider. 

Journal of Retailing, 77(3), ss.359–378. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vyas, R.S. (2008). A Study of Customers’ Perception of Cross Selling: Using a 

Grounded Theory Approach. IIMB Management Review, 20(2), ss. 149–158. 

Wahlin, K. (2011). Tillämpad statistik: en grundkurs. Stockholm: Bonnier utbildning. 

Webster, F.E. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of 

Marketing, 56(4), ss.1–17. 

Wittreich, W.J. (1966). How to Buy/Sell Professional Services. Harvad Business 

Review, 44(2), ss. 127–136. 

Woo, K.M. & Leelapanyalert, K. (2014). Client Relationship Marketing Practices: An 

Exploratory Study of the Legal Industry. Journal of Relationship Marketing, 13(4), 

ss. 286–317. 

Woodside, A.G., Wilson, E.J. & Milner, P. (1992). Buying and marketing CPA 

services. Industrial Marketing Management, 21(3), ss. 265–272. 

Zboja, J.J. & Hartline, M.D. (2010). Using Internal Relationship Marketing Activities to 

Enhance Cross-Selling Performance in Services. Journal of Relationship 

Marketing, 9(3), ss. 117–131. 

Öhman, P. (2007). Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och 

dilemman. Doktorsavhandling. Mittuniversitetet. Sundsvall: Universitetstryckeriet 



 

 

Bilaga 1 Följebrev 
En magisteruppsats som handlar om företags uppfattningar om sin revisor skrivs just nu 

av två civilekonomstudenter vid Linköpings universitet.  

Ditt företag har blivit utvalt att svara på ett frågeformulär och genom att besvara detta 

hjälper du oss med vår magisteruppsats. Frågeformuläret har skickats till utvalda privata 

företag i Östergötland. Frågorna kommer inte att röra ditt företag specifikt, utan vi är 

intresserade av din upplevelse av företagets revisor. Är det någon annan än du som sköter 

den huvudsakliga kontakten med företagets revisionsbyrå skulle vi uppskatta om du 

kunde vidarebefordra detta mail till vederbörande.     

Dina svar är mycket viktiga för oss och kommer självklart att behandlas konfidentiellt. 

Svaren kommer avidentifieras och därmed inte kunna kopplas till varken dig eller till ditt 

företag. Deltagandet är frivilligt, men vi skulle vara evigt tacksamma om du valde att 

besvara våra frågor.  

Formuläret tar maximalt 5 minuter att besvara och vi är tacksamma om svaren är oss 

tillhanda inom en vecka.  

Om du är intresserad skickar vi gärna ut den färdiga uppsatsen till dig! 

 

Har du några frågor eller funderingar gällande frågeformuläret eller uppsatsen är du 

välkommen att kontakta oss. 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan!  

 

Vänligen,  

Matilda och Viktoria 

  



 

 

Bilaga 2 Följebrev till påminnelse 
Hej! 

För några dagar sedan fick du ett frågeformulär som handlade om hur du uppfattar ditt 

företags revisor. Dina svar är viktiga för oss och det är av denna anledning som vi skickar 

ut denna påminnelse. Har du, eller någon annan från ditt företag, redan besvarat 

formuläret kan du bortse från detta mejl. Deltagandet är anonymt och därmed har vi 

inte möjlighet att kontrollera vilka som besvarat formuläret vilket kan innebära att du får 

detta mejl trots att du redan har besvarat formuläret.  

 

Vi skulle, återigen, vara tacksamma om du kunde avvara 5 minuter av din tid och besvara 

våra frågor.   

 

Nedan följer informationen som medföljde första utskicket samt en länk till formuläret:   



 

 

Bilaga 3 Enkätfrågor 

Tillägget i kursiv stil efter frågorna avser en rad i frågeformuläret ämnat för 

förtydliganden.  

Kontrollvariabler: 

1. Har du kontakt med ditt företags revisor? 

- Ja/Nej 

 

2. Vilken position eller roll har du på ditt företag?  

- Vd/Vd och ägare/Ekonomiansvarig/Övrigt:  

 

3. Hur många år har du haft den position som du har idag på företaget? Exempel: 5 

- Öppet svar 

 

4. Hur många år har du totalt arbetat på företaget? Exempel: 10 

- Öppet svar 

 

5. Kön 

- Man/Kvinna 

 

6. Vilken bransch verkar företaget inom? 

- Ambassader och internationella organisationer 

- Avlopp, avfall, el och vatten 

- Bank, finans och försäkring 

- Bemanning och arbetsförmedling 

- Bransch- arbetsgivar- och yrkesorganisationer 

- Bygg- design- och inredningsverksamhet 

- Data, IT och telekommunikation 

- Detaljhandel 

- Fastighetsverksamhet 

- Företagstjänster 

- Hotell och restaurang 

- Hälsa och sjukvård 

- Hår- och skönhetsvård 

- Jordbruk, skogsbruk jakt och fiske 

- Juridik- ekonomi- och konsulttjänster 

- Kultur, nöje och fritid 

- Livsmedelsframställning 

- Media 

- Motorfordonshandel 

- Offentlig förvaltning och samhälle 

- Partihandel 

- Reklam, PR och marknadsundersökning 

- Reparation och installation 

- Resebyrå och turism 

- Teknisk konsultverksamhet 

- Tillverkning och industri 

- Transport och magasinering 

- Utbildning, forskning och utveckling 



 

 

- Uthyrning och leasing 

- Övriga konsumenttjänster 

- Annat 

 

7. Hur många år har ditt företag haft er nuvarande revisionsbyrå? 

- Mindre än 1 år/1 år/2 år/3 år/4 år/5 år/6 år/7 år/8 år/9 år/10 år/Mer än 10 år 

 

Beroende variabel (6-7): 

Vi skulle vilja be dig att tänka tillbaka på ditt senaste möte som du hade med en 

representant från ditt företags revisionsbyrå. Det skulle kunna vara ditt företags 

påskrivande revisor men också en assistent eller någon annan som kommer från 

revisionsbyrån. Det viktigaste är att detta möte skedde i verkligheten, alltså inte på 

telefon, via mejl eller liknande.  

8. Vilken position eller roll hade representanten som du mötte hos revisionsbyrån?  

- Revisor/Revisorsassistent/Vet ej/Övrigt:  

 

9. Pratade representanten om olika tjänster som revisionsbyrån har? En tjänst skulle 

exempelvis kunna vara: skatterådgivning, hjälp med redovisning, assistans med 

uppköp/omstrukturering, riskhantering osv.  

 

-Ja/Nej/Vet ej/Vill ej ange 

 

a. Om ja på 9: kommer du ihåg vilken eller vilka tjänster som representanten 

pratade om? 

- Ja/Nej/Vill ej ange 

 

b.  Om ja, specificera gärna vilken eller vilka tjänster.  

   - Öppet svar 

 

c. Om nej/Vill ej ange på 9: Kan du komma på ett annat möte när en 

representant från en revisionsbyrå har pratat om olika tjänster som den 

revisionsbyrån har? Det kan vara ett möte med ditt företags nuvarande 

revisionsbyrå, eller ett möte med en tidigare revisionsbyrå.  

- Ja/Nej/Vill ej ange 

 

i. Om ja på c: Vilken position eller roll hade representanten som du 

mötte från den revisionsbyrån? 

- Revisor/Revisorsassistent/Vet ej/Övrigt: 

 

ii. Om ja på c: Kommer du ihåg vilken eller vilka tjänster som 

representanten pratade om? 

- Ja/Nej/Vill ej ange 

 

iii. Om ja på c: Om ja, specificera gärna vilken eller vilka tjänster. 

- Öppet svar 

 

iv. Var det samma revisionsbyrå som presenterade tjänsten som ditt 

företag har idag? 

- Ja/Nej/Vet ej/Vill ej ange 



 

 

 

1. Om nej på iv: Hur många år hade ditt företag haft 

revisionsbyrån vid samtalets tidpunkt? 

- Mindre än 1 år/1 år/2 år/3 år/4 år/5 år/6 år/7 år/8 år/9 år/10 

år/Mer än 10 år 

 

2. Om nej på iv: Vilken revisionsbyrå hade ditt företag vid 

samtalets tidpunkt? 

- Deloitte/EY/Grant Thornton/KPMG/PwC/Annan 

  

i. Om nej/Vet ej/Vill ej ange på c: Tack för din medverkan! 

 

Du kommer nu att få ta ställning till två påståenden och när du gör detta vill vi att 

du tänker tillbaka på mötet med representanten från revisionsbyrån när den 

pratade om tjänsten. Om representanten pratade om fler än en tjänst, gör en 

sammanvägd bedömning.  

10. Syftet med samtalet var att informera mig om tjänsten.  

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor 

grad 

 

11. Syftet med samtalet var att sälja tjänsten till mitt företag.  

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

Oberoende variabler: 

Du kommer nu att få ta del av ytterligare påståenden som vi vill att du tar ställning till. 

Dessa påståenden kommer att utgå från dina uppfattningar om representanten från 

revisionsbyrån och tjänsten som presenterades. När du tar ställning till påståendena vill 

vi att du tänker tillbaka på den tidpunkt där samtalet mellan dig och representanten ägde 

rum och tar ställning till påståendena som om vi befann oss vid den tidpunkten nu.  

Representantens kompetens: 

 

12. Representanten som presenterade tjänsten hade stor kunskap om mitt företag. 

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

13. Revisionsbyrån som mitt företag anlitar har ett gott rykte. Påståendet avser 

revisionsbyrån som presenterade tjänsten. 

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

14. Representanten som pratade om tjänsten hade stor kunskap om tjänsten. Om 

representanten pratade om fler än en tjänst, gör en sammanvägd bedömning. 

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

Tjänstens relevans: 

 

15. Tjänsten som representanten pratade om skulle vara till stor nytta för mitt företag. 

Om representanten pratade om fler än en tjänst, gör en sammanvägd bedömning.  

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 



 

 

16. Vi hade inom företaget den kompetens som krävdes för att själva utföra tjänsten 

som representanten pratade om. Om representanten pratade om fler än en tjänst, 

gör en sammanvägd bedömning. 

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

17. Representanten förklarade vilka fördelar som tjänsten skulle medföra för mitt 

företag. Om representanten pratade om fler än en tjänst, gör en sammanvägd 

bedömning. 

-1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

Representantens uppriktighet: 

 

18. De fördelar som representanten menade att den presenterade tjänsten skulle få för 

företaget uppfattade jag som realistiska. Om representanten pratade om fler än en 

tjänst, gör en sammanvägd bedömning. 

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

19. Jag hade ett stort förtroende för representanten som berättade om tjänsten.  

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

20. Jag upplevde mig pressad att köpa tjänsten som representanten pratade om. Om 

representanten pratade om fler än en tjänst, gör en sammanvägd bedömning. 

- 1-7 där 1 = Håller med i mycket liten grad och 7 = Håller med i mycket stor grad 

 

Avslutade frågor: 
 

21. Ledde mötet med representanten till att ditt företag därefter valde att köpa in en 

eller flera tjänster? 

- Ja/Nej/Vet ej/Vill ej ange 

 

22. Om ja, specificera gärna vilken eller vilka tjänster. 

- Öppet svar 

 

23. Vilken revisionsbyrå har ditt företag idag? 

- Deloitte/EY/Grant Thornton/KPMG/PwC/Annan 

 

24. Är det något som du vill tillägga angående din upplevelse av mötet med 

representanten från revisionsbyrån? 

- Öppet svar 

 

  



 

 

Bilaga 4 Förfrågan till revisionsbyråer 

Hej!    

Mitt namn är Matilda Spetsmark och jag skriver tillsammans med Viktoria Jerilgård en 

magisteruppsats inom revision vid Linköpings universitet.  

Vår uppsats handlar om klienter till revisionsbyråer och deras uppfattningar om revisorers 

merförsäljning, om de uppfattar det som just merförsäljning eller som att revisorn vill 

informera klienten om vilka tjänster som byrån erbjuder. Merförsäljning för oss är när en 

revisor säljer ytterligare en tjänst till en klient som redan köper revision av revisionsbyrån. 

Klienterna har fått besvara en enkät och nu skulle vi vilja få revisorers synpunkter på de 

uppfattningar som finns hos klienterna. Vi är också intresserade av att veta mer om hur 

ni revisorer ser på försäljning av övriga tjänster till befintliga klienter. De klienter som 

har besvarat enkäten bedriver sin verksamhet i Östergötland vilket gör att vi vill prata 

med en revisor från just ditt kontor.  

Vi hoppas du kan hjälpa oss att komma i kontakt med någon på ditt kontor som kan delta 

i en intervju med oss där vi kommer att diskutera klienternas upplevelser av revisorers 

merförsäljning. Vi söker en revisor eller en revisorsassistent som kan avvara en timme 

under slutet av april. Föreslå gärna tid och plats, vi är flexibla.  

Har du några frågor avseende studiens innehåll, intervjun eller något annat är det bara att 

höra av sig! 

 

Tack på förhand!    

 

Vänliga Hälsningar   

 

Matilda Spetsmark  

Viktoria Jerilgård   

  



 

 

Bilaga 5 Bekräftelsebrev inför intervju 

Hej! 

Tack för att du vill medverka i vår studie genom att delta i en intervju den datum klockan 

tid på plats/adress. Vi kontaktar dig för att bekräfta att tid och plats för intervjun stämmer 

och att du fortfarande vill delta i vår studie. Intervjun beräknas pågå i maximalt 60 

minuter.  

Syftet med studien är att utforska hur klienter uppfattar revisorers interaktiva 

marknadsföring och mer specifikt om klienterna uppfattar den som försäljning eller som 

information. Ditt deltagande kommer bidra med en förståelse av detta fenomen ur 

motpartens (revisor/revisorsassistent) synvinkel. Intervjufrågorna kommer exempelvis 

beröra hur ni inom revisionsbyrån arbetar med att presentera olika tjänster som ni erbjuder 

förutom revision. Vi har tidigare genomfört en enkätundersökning där klienter till 

revisionsbyråer har fått besvara frågor om hur de uppfattar sin revisor/revisorsassistent 

och hur de uppfattar mötet när denna presenterar olika tjänster. Vi är intresserade av att 

diskutera resultaten som enkätundersökningen visat och att få ta del av dina synpunkter.  

Vi önskar spela in intervjun för att kunna utnyttja de 60 minuter som vi har till vårt 

förfogande på bästa sätt samt för att möjliggöra att korrekt information används i 

uppsatsen. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och du och din byråtillhörighet 

kommer att behandlas anonymt i vår uppsats. Däremot skulle vi gärna vilja referera till 

dig med din roll inom byrån revisor/revisorsassistent. Ljudinspelningen och/eller 

eventuella anteckningar kommer att förstöras efter kursens avslutande. Du kan vid 

intervjutillfället meddela oss om ljudinspelning kan användas och om det är okej att du 

refereras med din roll inom revisionsbyrån. 

Ditt deltagande kommer hjälpa oss i arbetet med vår magisteruppsats. Vi skickar gärna 

uppsatsen när den är färdig och vi hoppas att resultatet kommer vara till nytta för dig och 

dina kollegor på revisionsbyrån.  

Har du några frågor eller funderingar om intervjun, studien eller något annat är du 

välkommen att kontakta oss! Bifogat finner du intervjuguiden som intervjun kommer att 

baseras på.  

 

Vänliga hälsningar, 

Matilda Spetsmark  

Viktoria Jerilgård  

  



 

 

Bilaga 6 Intervjuguide 

1. Berätta lite om dig själv, exempelvis hur länge du arbetat på revisionsbyrån, 

vilken din roll är, vilka arbetsuppgifter du har, vilka klienter du arbetar med (typer 

av företag) etc. 

2. Vår enkät visade att två tredjedelar av respondenterna mindes ett möte där deras 

revisor eller revisorsassistent hade presenterat olika tjänster som deras 

revisionsbyrå erbjuder. Upplever du det som vanligt att det samtalas om olika 

tjänster förutom revision vid klientmöten? 

3. Under vilka förutsättningar skulle du presentera en tjänst för en klient? 

a. Kan ditt syfte med att presentera en tjänst för klienter variera mellan att 

informera dem och att försöka sälja tjänsten till dem?  

4. Enkäten visade att en positiv uppfattning av revisionsbyrån och revisorn i sin 

yrkesutövning leder till att presentationen av tjänsten i större utsträckning 

uppfattas som information och i mindre utsträckning som försäljning. I de fall när 

klienten uppfattat att revisorn i stor utsträckning pratat om de fördelar som är 

förknippade med tjänsten och vilken nytta tjänsten skulle innebära för klienten har 

klienten uppfattat att revisorn både informerat och försökt sälja tjänsten till 

företaget.  

a. På vilket sätt upplever du att klienter reagerar när du presenterar tjänster 

för dem?  

b. Vilka orsaker ser du till varför upplevelserna från klienterna ser ut som de 

gör?  

5. Hur ser mötet med klienten ut?  

a. Vilken/vilka från revisionsbyrån har mest kontakt med företaget? 

b. Vem på företaget har ni på revisionsbyrån mest kontakt med?  

c. När olika tjänster diskuteras, mellan vilken part på revisionsbyrån och 

vilken part på företaget förs diskussionen?  

6. På vilket sätt får ni revisorer hjälp/guidning med hur ni kan presentera byråns 

tjänster till befintliga klienter?  

7. Har du någon uppfattning om det är någon skillnad mellan revisionsbyråerna hur 

man jobbar med att presentera och sälja tjänster och i så fall på vilket sätt?  

a. Om det finns någon skillnad i hur man jobbar mellan byråerna: vad kan 

skillnaden bero på?  

8. Upplever du att man samtalar om tjänster olika mycket och på olika sätt beroende 

på: 

a. Om man är revisor eller revisorsassistent? 

b. Vilken typ av klienter man samtalar med?  

  



 

 

Bilaga 7 Bortfall per bransch 

 

  



 

 

Bilaga 8 Faktoranalys med tre faktorer 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 9 Korrelationsmatris med tre oberoende variabler från 
modell  

  



 

 

Bilaga 10 Korrelationsmatris med två faktorer som oberoende 
variabler 

 

  



 

 

Bilaga 11 Logistisk regression information eller försäljning 

 

 

  



 

 

Bilaga 12 Logistisk regression skilda uppfattningar 

 

 

  



 

 

Bilaga 13 Regressionsanalys köp av tjänst som beroende variabel 

 


