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Sammanfattning 

Relationsmarknadsföring används allt mer av revisorer för att behålla klienter. 

Eftersom relationsmarknadsföring kan leda till vänskap och eftersom vänskap 

försvårar revisorns oberoende kan detta påverka hur revisorsyrket uppfattas. 

För bland annat kreditgivare är det viktigt att redovisningen fått en opartisk 

granskning och om inte ett oberoende föreligger kan detta potentiellt bli ett 

problem. Syftet med denna studie var att se om kreditgivare tror att revisorernas 

relationsmarknadsföring kan resultera i ett uppfattat försvagat oberoende. I den 

teoretiska referensramen tas olika teorier upp som hänger ihop med revision. 

Bland annat talas det om tankesättet profession-independence; uppfattningen 

om revisorers förmåga att arbeta oberoende. Metoden som användes var 

kvalitativ. Totalt sex professionella kreditgivare intervjuades, i sex separata 

intervjuer. Intervjuerna var öppna och semistrukturerade, de spelades in på 

diktafoner och renskrevs efteråt. Empirin visade att nästan alla kreditgivare hade 

samma uppfattning, att relationsmarknadsföringen inte är ett hot mot 

oberoendet. Det fanns flera faktorer som gav kreditgivarna förtroende för 

revisorerna och detta förtroende var så starkt att de inte trodde 

relationsmarknadsföringen skulle orsaka problem. Analysen som gjordes av 

inhämtade data är att de intervjuade kreditgivarna ser revisionen som försäkran, 

samt att relationsmarknadsföringen inte tros leda till förstört oberoende 

eftersom den vänskap som relationsmarknadsföringen kan generera inte tros ha 

effekter på oberoendet. Svaren från de intervjuade förknippades med tidigare 

teorier, inkluderandes teori kring revisionsarenan, och studien finner potential 

till möjlig utveckling av befintlig teori. Slutsatsen var att det framkommit 

indikationer på att relationsmarknadsföring inte kommer att skada revisorernas 

profession-independence och att detta går att härleda till tre faktorer: Upplevda 

mekanismer som förhindrar beroendeställning, Goda erfarenheter av revisorer 

och Eget behov av att agera i oberoende projiceras på revisorerna. Ytterligare 

förslag till framtida forskning presenterades. 

 

 

 

Nyckelord: Revision, revisorns oberoende, relationsmarknadsföring, vänskap, 

kreditgivare, profession-independence, revisionsarenan  
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Abstract 

Relationship marketing is being used increasingly by auditors to attract new 

clients. Due to the risk of friendship arising as a result of this type of marketing, 

and the implications this may carry on auditor independence, the development 

could affect the perception of the profession. Creditors, amongst others, are in 

need of an independent examination of financial reports, which means that the 

development could be a problem. The purpose of this study was to see 

whenever creditors perceive the increase of relationship marketing as harmful to 

auditor independence. The theoretical framework describes various theories 

related to auditing. Among others, it describes profession-independence; the 

perception of auditors’ ability to work independently. The method was 

qualitative.  A total of six interviews were conducted, on six separate occasions, 

with professional creditors. The interviews were semi-structured, open, 

recorded on dictaphones and then retyped. Findings gave that most creditors 

held the same view, that relationship marketing is not a threat to auditor 

independence. Multiple factors provided the creditors with trust in the auditors 

and this trust was robust enough to assure the creditors that relationship 

marketing would not cause issues. The analysis made from collected data is that 

the interviewed creditors view auditing as an assurance, and that relationship 

marketing is not believed to cause damaged independence since the friendship 

relationship marketing may produce is not believed to effect independence. 

Answers from the interviewed were connected to earlier theories, including 

theory of the auditing arena, and the study finds indications of possible 

development of current theories. Conclusions are that it has been found 

indications of relationship marketing not hurting auditors’ profession-

independence and that this can be derived to three factors: Perceived 

mechanisms that prevent dependence, Good experiences of auditors and 

Personal needs to act in independence are projected onto the auditors. Further 

suggestions to future research are provided. 

 

 

 

 

Keywords: Auditing, auditor independence, relationship marketing, friendship, 

creditor, profession-independence, auditing arena  
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1. Inledning 

Marknadsföring inom revisionsbranschen har kommit att användas mer effektivt av 

revisorerna själva. I detta kapitel beskrivs de bakomliggande faktorerna till denna utveckling. 

Sedan belyses problematiken som kan uppstå i samband med detta och till sist presenteras 

studiens syfte. 

1.1. Bakgrund 

Synen på marknadsföring inom revisionsbranschen har förändrats mycket under 

de senaste åren (Tang et al. 2002). Revisionsyrkets etiska regler har sitt ursprung 

i USA och har sedermera spridits. De etiska reglerna innehöll bland annat en 

restriktion angående användandet av marknadsföring, som då ansågs 

oprofessionellt för yrket. År 1946 införde den svenska branschorganisationen 

för revisorer (FAR), tidigare kallad Föreningen Auktoriserade Revisorer, ett 

tillägg till sina etiska regler som handlade om översyn och innebar att FAR 

skulle arbeta för sammanhållning. Detta tillägg fick konsekvenser i form av att 

revisionsbyråer inte fick marknadsföra sina tjänster utan skulle istället attrahera 

sina kunder med sin professionalism (Jönsson 2004). En del av restriktionen 

slopades efter hand men revisorerna kunde ännu inte marknadsföra fritt i 

Sverige. Inte förrän år 1985 ändrades de etiska reglerna och revisorerna tilläts nu 

att vidta marknadsförings-åtgärder såvida innehållet var sant och inte 

vilseledande (Heischmidt et al. 2002). I och med att marknadsföring 

framställdes som ett oprofessionellt agerande ansåg revisorer att 

marknadsföring kunde påverka deras image och trovärdighet på ett negativt sätt. 

Andra orsaker till att marknadsföring användes i så liten utsträckning var att det 

helt enkelt var för dyrt. Kostnaderna var större än nyttan marknadsföringen 

medförde (Clow et al. 2009). 

Ellingson et al. (2002) talar vidare om hur revisorernas bild av marknadsföring 

har förändrats. Enligt dem har revisorer överlag en positiv bild av 

marknadsföring och ser det som betydelsefullt för revisionsbyråerna. Åsikten är 

också vanlig bland revisorerna att de själva bör vara involverade i 

marknadsföringen. Även Broberg et al. (2013) finner i sin forskning att 

marknadsföring blivit allt mer viktig och växt fram till något som revisorer 

spenderar mer av sin arbetstid på. Broberg et al. (2013) konstaterar också att när 

äldre marknadsföringskritiska generationer med revisorer ersätts med nya 

kommer marknadsföring att ta alltmer plats och erhålla större acceptans. Clow 

et al. (2009) beskriver hur marknadsföring kommit att bli alltmer accepterat 

inom revisionsvärlden, och trots att marknadsföring tidigare ansågs medföra 
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problem har denna uppfattning nu minskat. Med den stora samsyn inom 

forskningen verkar det vara det ha framkommit att revisionsbyråerna befinner 

sig i en ny tidsperiod och acceptans vad det gäller marknadsföring.  

Konkurrensen mellan revisionsbyråer ser annorlunda ut idag än den gjorde för 

hundra år sedan. Detta leder till att byråerna tvingats vidta nya 

marknadsföringsåtgärder för att behålla sina nuvarande klienter, som är 

redovisningsskyldiga, samt kunna attrahera nya (Heischmidt et al. 2002). Att 

marknadsföra sig specifikt via direkt kontakt och kundrelationer har byråerna 

god anledning att göra eftersom det har visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut 

med sina tjänster till sina klienter. Förklaringen till detta ligger delvis i 

svårigheten i att kommunicera nyttan av en särskild revisionsbyrå och dess 

tjänster via indirekta medel (Ellingson et al. 2002). 

Relationsmarknadsföring är en specifik marknadsföringsmetod och Ravald och 

Grönroos (1996) har uppmärksammat att den kommit att användas i större 

utsträckning. Heischmidt et al. (2002) bekräftar att även revisorer använder sig 

av relationsmarknadsföring och genom denna metod bildar sociala relationer 

med sina klienter. När revisorn väl har fått en ny klient, måste revisorn försöka 

hålla kvar klienten genom att erbjuda denne god service (Heischmidt et al. 

2002). 

1.2. Problemdiskussion 

Som konstaterades ovan har marknadsföringen tagit en ny plats inom 

revisionsyrket och framförallt relationsmarknadsföring är ett fenomen som tagit 

större utrymme. 

Redovisningen som ligger till grund för revision har som syfte att förmedla 

information om företagets ekonomi till olika användare i och utanför företaget, 

exempelvis till kreditgivare (Deegan & Unerman 2011). Revision är bland annat 

till för att höja kvaliteten på finansiella rapporter genom att revisorerna ger den 

trovärdighet med sin granskning (Öhman 2007). Detta är viktigt för de 

intressenter som ska använda sig av redovisningen i sitt beslutsfattande. För att 

revisorn ska kunna skapa denna trovärdighet förutsätts att revisorn står i 

oberoende till klienten som ska granskas. Ett av de hot mot det professionella 

oberoendet är om en nära relation existerar mellan revisorn och den som blir 

reviderad (Jeppesen 1998). Således kan ett företags externa intressenter se 

problem med att revisorn hamnar i vänskapsförhållande till sin klient. 
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Relationsmarknadsföring kan leda till vänskap som går utöver det professionella 

(Arnold et al. 2011). Eftersom revisorer använder sig mer av 

relationsmarknadsföring än de gjort tidigare finns där alltså en faktor som kan 

leda till att revisorer riskerar bli vänner med sina klienter, något som tidigare 

poängterades var negativt för oberoendet. Det är viktigt att revisorer, som en 

yrkesgrupp, uppfattas kunna arbeta i oberoende till sina klienter (Mautz & 

Sharaf 1961). Mycket av den nytta revisorer gör kan gå om intet ifall användare 

av reviderad redovisning tror att revisorer besväras av arbetsprocesser som tär 

på oberoendet (Mautz & Sharaf 1961). Så vad tycker redovisningens användare 

om relationsmarknadsföringens utbredande? Utifrån befintlig teori finns 

anledning att tro att användare av redovisning kommer att ställa sig negativa till 

relationsmarknadsföring, och uppfatta detta som ett element som skadar 

revisorns förmåga till att granska oberoende.  

Revisorns oberoende har länge varit och är fortfarande ett mycket omdiskuterat 

ämne. Flera olika revisionsskandaler har uppmärksammats under åren och 

Revisorsnämnden har hittills upprättat 179 praxis som behandlar revisorns 

oberoende i olika avseenden (Revisions-nämnden 2014). Forskning kring 

revisorns oberoende finns det således en uppsjö av (se till exempel Arya & 

Glover 2014, Blay & Geiger 2013, Deangelo 1981) men det finns ytterst lite 

läsning om redovisningsanvändarnas uppfattning av just relations-

marknadsföringen och dess framväxt.  

Ovan nämnda lucka i forskningen ger utrymme att studera hur användare av 

redovisning uppfattar relationsmarknadsföringen som revisorerna använder sig 

av och vad det är som påverkar deras uppfattning.  

Lån från banker är det vanligaste sättet för företag att finansiera sig på i Sverige 

enligt Bruns och Fletcher (2007). Det är kritiskt för bankerna att utvärdera 

risken hos låntagaren. För att göra denna utvärdering har banker allt mer tagit 

utgångspunkt i att beslut om lån ska tas baserat på bland annat kassaflöden, 

företagets fortlevnad och finansiella tillgångar (Burns & Fletcher 2007). Med 

bakgrund till detta undersöks specifikt kreditgivare. Frågeställningarna i 

uppsatsen är som följande: 

 Upplever kreditgivare att relationsmarknadsföring kan förstöra revisorns 

oberoende? 

 Vilka faktorer påverkar om kreditgivare ser relationsmarknadsföringen 

som ett hot mot oberoendet? 
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1.3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och förklara varför kreditgivare blir, eller inte 

blir, oroade av relationsmarknadsföringens potentiella effekter på revisorns 

oberoende. 
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2. Teoretisk referensram 

Teorier som förklarar revisionens nytta, teorier om revisorns oberoende samt teori kring 

relationsmarknadsföring beskrivs för att ge studien sitt underlag.  

Syftet med studien är att förklara varför kreditgivare ser revisorernas 

relationsmarknadsföring som skadligt för revisorernas trovärdighet och 

oberoende till sina klienter. För att kunna föra en diskussion om ämnet har 

relevant teoretiska perspektiv hämtats. Det fenomen som forskas på är hur 

revision uppfattas och utgångspunkten är teorin om revision som försäkran för 

att beskriva den nytta som revisionen gör för kreditgivare. Utgångspunkt har 

tagits från teorierna om revision som förbättring och revision som 

förtroendeskapande samt tankesättet profession-independence. För att inte 

läsaren ska känna sig förvirrad ges förklaring av ett begrepp som används i 

studien. 

 Användare av redovisning – detta sägs för att syfta på de externa intressenter 

som använder redovisningen. Användare av redovisning inkluderar 

kreditgivare. 

 Klient – ett företag som anlitar en revisionsbyrå för att låta sina finansiella 

rapporter granskas. Revisorer arbetar med att granska klienterna. 

2.1. Revisionsarenan 

Öhman (2007) beskriver i sin avhandling förhållandet mellan 

redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer i en modell (figur 1) 

kallad ”revisionsarenan”. I denna modell presenteras att revisionsverksamheten 

består av tre skikt, revisorerna själva, deras arbetsgivare och professionen. 

Revisorerna utför själva arbetet, men de påverkas av representanter för hela 

professionen och revisionsbyrån de tillhör. Revisorerna påverkas av regleringar 

som skapats av politiker (med befogenheter och backningen av hela 

professionen förväntas de utföra en samhällstjänst) samtidigt som de arbetar för 

att skapa vinst åt sina arbetsgivare. Dessa parallella agendor kan benämnas som 

samhällsaffärer (tjänsterna som revisorer gör för de redovisningsberättigade) 

samt affärer i samhället (arbetet som revisorer gör för att skapa vinst åt sina 

arbetsgivare). (Öhman 2007) 
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2.2. Teorier om revision 

Teorin om revision som försäkran hänger ihop med agent-principal-teorin och går 

ut på att intressenter som interagerar med en organisation inte alltid kan lita på 

att organisationens ekonomiska uttalanden är riktiga och behöver därmed 

betryggas av en utomstående tredje part. Revisorn kan bidra med den 

tryggheten, genom att granska organisationens uttalanden och bekräfta, eller 

förneka, dem från ett opartiskt perspektiv. När informationsassymmetri av detta 

slag förekommer innebär det att problem kan uppstå som bland annat ”adverse 

selection”, som innebär att handeln mellan organisationen och externa aktörer 

försvåras på grund av eventuella missförtroenden av tillförlitligheten 

(Carrington 2010). För att kunna erbjuda denna försäkran fordras att revisorn 

står i en oberoende ställning till de som blir reviderade. Carrington (2010) 

utrycker det till och med som att oberoendet är den tillgång som 

revisionsbyråerna säljer i första hand.  

En snarlik teori, som starkt hänger ihop med den förra, är teorin om revision som 

förtroendeskapande som Eklöv (1998) lägger fram. Teorin om förtroendeskapande 

beskriver företagen i form av två motsatta sidor. En sida som vet allt om och är 

helt insatta i företaget och en annan sida, exempelvis intressenter utanför 

företaget, som inte har möjlighet att vara insatta. I denna teori fyller revisionen 

en funktion där revisorn ger trovärdighet åt den givna informationen och 

skapar, i och med det, en förtroendesituation mellan externa parter och 

ledningen (Eklöv 1998).  

Teorin om revision som förbättring är inriktad på att förklara hur revisionen hjälper 

potentiella nya investerare och andra intressenter. Även i denna teori är 

informationsassymmetri utgångspunkten, men problemet angrips i denna teori 

direkt. Redovisningen ses som ett sorts allmänt gods i teorin om revision som 

förbättring och revisorns uppgift här är att göra revisionen bättre. Revisorn får 

således en mer aktiv roll som informationsförmedlare mellan företagets 

intressenter och företagsledningen vilket motverkar informationsassymmetrin. 

(Carrington 2010) 

Öhman (2007) finner i sin avhandling att revisorer uppfattas, av kreditgivare 

och andra intressenter, som bra på att kvalitetsäkra redovisningsinformation. De 

uppfattas huvudsakligen bra på att granska information av ett visst slag 

(historisk, hård och beslutsneutral). 
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2.3. Revisorns oberoende 

Revisorn ska vara oberoende i planeringsfasen, granskningsfasen och i 

rapporteringsfasen av revisionen (Eklöv 1998). Enligt revisorslagen (SFS 

2001:883) 19-21§ ska revisorn före, under och efter varje uppdrag pröva om det 

finns omständigheter som kan rubba hans/hennes opartiskhet eller 

självständighet. Detta sker genom en så kallad analysmodell (Carrington 2010). 

Analysmodellen innehåller en lista med förhållanden som revisorn inte får 

befinna sig i gentemot sina klienter (Carrington 2010). Dessa förhållanden utgör 

således olika hot mot revisorns oberoende. Moberg (2006) poängterar att bland 

annat oberoendet blir hotat om revisorn står i nära relation till den som 

granskas. De hot som Carrington (2010) beskriver presenteras här nedan. 

 

 Egenintresse  

 Självgranskning 

 Partställning 

 Vänskap 

 Skrämsel 

2.4. Profession-independence (Yrkets oberoende) 

Det är viktigt både att oberoende föreligger mellan revisorn och de företag som 

granskas och att de intressenter som ska använda de finansiella rapporterna har 

uppfattningen att oberoendet existerar (Mautz & Sharaf 1961). Även om 

oberoende föreligger mellan revisorn och klienten är det inte av mycket värde 

om redovisningens användare inte upplever att oberoendet existerar. Det som 

krävs kan kategoriseras som ”practitioner-independence” och ”profession-

independence”.  ”Practitioner-independence” innebär att revisorn som utför 

granskningen ska stå i oberoende till den granskade och ”profession-

independence” innebär att revisorsyrket som helhet måste uppfattas som så att 

revisorn kan agera i oberoende. Profession-independence är alltså det upplevda 

oberoendet från externa intressenter som använder sig av företagets finansiella 

rapporter (Mautz & Sharaf 1961).  

Möjligheten för en revisor att agera helt oberoende har kommit att ifrågasättas 

vid flera tillfällen. Enligt Mautz och sharaf (1961) har yrket inga inbyggda drag 

som försäkrar skeptikern om dess möjlighet till oberoende. Yrket lider däremot 

av vad som kan kallas för inbyggda anti-oberoende-faktorer, som det finansiella 

beroendet av revisorns klienter, eller betoningen på service gentemot klienterna, 

avsaknad av professionell solidaritet eller existensen av konfidentiella relationer. 
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Exempelvis, för att förklara det sista närmare; de reviderades möjligheter att 

konfidentiellt tala med sin revisor kan betraktas, av en utomstående part, som 

ett ”intimt” sätt att interagera. Således kan parter som inte är insatta i 

nödvändigheten av denna sekretess ifrågasätta möjligheten till en oberoende 

granskning från revisorns sida. (Mautz & Sharaf 1961) 

2.5. Relationsmarknadsföring 

Definitionen av relationsmarknadsföring är de processer där kundernas behov 

sätts i fokus genom kontinuerliga möten med syfte att bilda långsiktiga 

relationer till varje enskild kund (Doyle 2011). Relationsmarknadsföringen har 

följande kännetecken: fokus på kundlojalitet, långt tidsperspektiv, stark 

kundvård och intensiva kundkontakter. Denna typ av marknadsföring passar 

bäst inom tjänstebranschen eftersom tjänster anpassas efter kundernas behov 

och inte går att lagra (Echeverri & Edvardson 2012). Filosofin bakom 

relationsmarknadsföring är att om kunden är glad, lojal och nöjd bidrar detta till 

längre kundrelationer (Doyle 2011). 

Relationsmarknadsföring består enligt Palmatier (2008) av tre aspekter. Första 

aspekten tar upp att det finns fyra stadier som en relation kan befinna sig i: 

identifiering, utveckling, bevara och avveckla. Den andra aspekten tar upp 

målsättningen med aktiviteterna. Målsättningarna kan variera kraftigt och ha allt 

från relationer med kunder till relationer med leverantörer. Taktiken med 

relationsmarknadsföring varierar således kraftigt beroende på vilken relation 

som ska sättas i fokus, med de fyra stadierna är de samma oavsett vilken relation 

som berörs. Relationer kan utvecklas mellan individer (person till person), 

mellan en person och ett företag (person till företag, företag till person) och 

mellan företag (företag till företag). Den tredje aspekten tar upp de fördelar som 

relationsmarknadsföring kan medföra till relationerna.  Integrering av dessa tre 

aspekter resulterar i följande definition: Relationsmarknadsföring är processerna 

för att identifiera, utveckla, bevara och avveckla relationsutbyten med syfte att 

höja prestationer. (Palmatier 2008) 

Kärnan i relationsmarknadsföring är just relationer samt att kunna bevara dessa. 

Detta ska i sin tur leda till kundlojalitet och långsiktiga relationer. Ulaga (2003) 

beskriver olika värden som produceras av kundrelationer. Ett av de värden som 

han beskriver är den personliga interaktionen, som både är njutbar för kunderna 

av rent sociala anledningar och som bidrar till kunderna genom att ge 

leverantören en tydligare bild av kundernas verksamhet. Detta underlättar för 

leverantörer att utföra sina arbetsuppgifter för kunderna. (Ulaga 2003) 
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Ulaga (2003 sid. 686) skriver: ”People make a relationship work or fail”. Med 

detta menar Ulaga (2003) att ju mer intima relationerna är, desto mer gynnar det 

båda parterna. Om problem uppkommer under olika processer är det lättare 

och går fortare att hantera dem ju mer parterna kommunicerar och interagerar 

med varandra (Ulaga 2003). 

Hodges & Young (2009) talar om säljare av professionella tjänster och beskriver 

att word of mouth är ett bra sätt att vinna nya kunder och illustrerar det med en 

modell. Genom sitt goda arbete och sin goda service lyckas en affärsverksamhet 

få nya kunder att komma utan att ens bedriva aktiva marknadsföringsåtgärder. 

I affärsmässiga konsult-klient-förhållanden kan icke-affärsmässiga fördelar 

uppstå för båda parter, bland annat vänskap. Förekomsten av detta går att 

härleda till flera faktorer, som till exempel parternas diskussioner kring icke 

yrkesrelaterade ämnen i sina möten. Klienter kan finna stort nöje i att interagera 

yrkesmässigt och detta kan leda till en önskan att umgås med sina konsulter 

utanför arbetet. Över tid kan både lojalitet och tillit frodas. (Arnold et al. 2011) 
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3. Metod 

I studiens tredje kapitel beskrivs och motiveras valet av kvalitativ metod med intervjuer för 

insamling av data. Mer ingående beskrivs hur intervjuerna har gått till och sist diskuteras 

olika etiska och metodologiska aspekter i studien. 

3.1. Kvalitativ metod 

Informationen som samlas in och som sedan ligger till grund för studiens analys 

är hur kreditgivare upplever revisorernas relationsmarknadsföring. Deras 

upplevelser är svåra att uppskatta på förhand och därmed ges en låg förkunskap 

om vilken information som kreditgivarna kan tänkas ge. För att ta itu med det 

problemet används det öppna frågeställningar som ger rum för 

intervjupersonerna att presentera sina egna tolkningar och upplevelser av 

situationen. Frågeställningen kan alltså kallas oklar och oväntade resultat kan 

komma att uppenbara sig. I denna form av studie är behovet av en flexibel 

metod för att undersöka området högst relevant. (Jacobsen 2002) 

Informationen som eftersöks är även svår att koda till siffror och måste 

oundvikligen samlas in i form av ord (Gillham 2008). Detta motiverar till att 

utföra en kvalitativ studie. Kvantitativa studier förutsätter en god kunskap om 

vilka svar som kan förväntas. Valet av kvalitativ metod beror också på att 

kvantitativa studier (som centreras kring enkätundersökningar och dylikt) 

oundvikligen måste utformas med ett begränsat och förbestämt antal möjliga 

resultat. De individer som undersöks i denna studie måste få möjlighet att 

uttrycka sina upplevelser i alla sina nyanser. För att kunna förstå de intervjuades 

upplevelser fordras en god närhet med de intervjuade som enbart möjliggörs 

genom intervjuer och resultat i form av ord (Jacobsen 2002). 

Studien är utformad för att förstå ett komplext socialt fenomen och kunna 

beskriva det. Det forskas på hur andra människor tolkar givna förutsättningar. 

Med bakgrund av dessa ovan givna omständigheter och att de intervjuade bland 

annat vet mer om ämnet än intervjuaren, är det lämpligast att använda kvalitativ 

metod, enligt Jacobsen (2002) och Gillham (2008).  

3.2. Insamling av data 

Intervju som metod är den mest använda inom kvalitativ forskning för att få 

fram den intervjuades perspektiv enligt Ryen (2004). Intervjuer kan även 

potentiellt vara en av de rikaste källorna till data enligt Gillham (2008). Studien 

bedrivs därför genom besöksintervjuer för att komma i bättre kontakt med de 
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intervjuade. Även om besöksintervjuer är mer kostnadskrävande än 

telefonintervjuer i form av möda, tid och komplikationer är detta ett så pass 

invecklat ämne att alla möjliga åtgärder måsta vidtas för att underlätta 

kommunikationen till de intervjuade. Telefonintervjuer är en metod som lämpar 

sig för känsligare ämnen där forskarna vill ha en mer oberoende och objektiv 

ordväxling. Denna studie tros inte röra vid ett sådant känsligt ämne för de 

intervjuade kreditgivarna, av vilken anledning det troligtvis inte orsakar något 

problem att genomföra besöksintervjuer (Jacobsen 2002). 

För att förebygga diverse praktiska problem (exempelvis banksekretess) hålls de 

intervjuade anonyma genom hela studien. Intervjuerna är relativt ostrukturerade 

men med ett specificerat tema, en ordningsföljd för diskussionspunkter och 

rum för mycket öppna svar (Ryen 2004). Detta är så kallade semistrukturerade 

intervjuer enligt Gillham (2008). Ytterligare en anledning till de relativt 

ostrukturerade intervjuerna är att Ryen (2004) argumenterar för att som forskare 

och intervjuare kan bli blind och låst med en alltför strukturerad och 

genomtänkt intervju. Det går att missa vad den intervjuade ger för svar. 

Metoden att genomföra ostrukturerade intervjuer gör det även möjligt att ställa 

intervjupersonerna följdfrågor för att lättare kunna förstå och framställa deras 

syn på fenomenet (Ryen 2004). Innan intervjuerna genomförs utarbetas en 

intervjuskiss (bilaga 1) som används till samtliga intervjuer för att inte missa att 

fråga relevanta frågor (Trost 2010). 

Att använda sig av ljudupptagare, efter samtycke med de som blir intervjuade, 

visar sig underlätta dokumentationen och återberättandet av intervjuerna. För 

att underlätta hanteringen av den insamlade informationen är det även till fördel 

att anteckna punkter från intervjun i ett anteckningsblock ifall det efter 

intervjuns slut skulle visa sig vara något fel på ljudupptagningen (Ryen 2004). 

Dessa punkter blir en sorts innehållsförteckning. Tidsmålet för varje intervju är 

satt till cirka en timme. Denna tidsgräns passar för att samla in öppna svar utan 

att intervjun bli för övermäktig eller kommer kännas stressande för de 

intervjuade.  

Trost (2010) poängterar att urvalet ska begränsas till ett litet antal intervjuer vid 

användandet av kvalitativ metod. Detta påstående backar Trost (2010) upp med 

att genom för många intervjuer kan den insamlade datan lätt bli ohanterlig och 

risken att inte kunna överblicka och se alla viktiga detaljer blir större. För att 

underlätta utförandet av intervjuerna och för att hålla studien inom den givna 

tidsramen kommer den undersökta populationen att vara avgränsad till 

Karlstad. Enligt Trost (2010) är riktmärket fem intervjuer och talar om lagen 
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om avtagande information eller utbyte. Med denna lag menas att när man som 

intervjuare gjort ett antal intervjuer och känner på sig att ingen ny information 

kommer dyka upp, ska inte fler intervjuer utföras. Målsättningen för denna 

studie är att utföra sammanlagt fem eller sex intervjuer. Med möjligheten att det 

eventuellt upptäcks att fler personer bör intervjuas för att uppnå studiens syfte 

lämnas det rum för ytterligare några intervjuer i enlighet med Trost (2010).   

I denna studie intervjuas sex kreditgivare från olika kreditinstitut i Karlstad där 

samtliga intervjuer tar plats på kreditgivarens arbetsplats. Kreditgivarna har 

arbetet olika länge inom branschen, men samtliga arbetar med att bevilja lån till 

företag. Efter dessa sex intervjuer anses inga fler intervjuer nödvändiga, på 

grund av upplevelsen att ingen ny information skulle behövas för att uppnå 

studiens syfte, i enlighet med Trost (2010). 

3.3. Kompilering 

Till sist sammanställs den insamlade informationen. Intervjuerna renskrivs och 

sedan extraheras den data som är intressant för studiens syfte. Intervjuer 

analyseras genom att substantiva uttalanden identifieras och bryts ut medan 

irrelevant material ignoreras (Gillham 2008). När återkommande mönster börjar 

uppenbara sig i datan delas den upp i olika kategorier. Utifrån dessa kategorier, 

och teorin, kommer sedan syftet med studien att försöka nås. Kategorisering av 

relevant data kan omvandla stora mängder med koder till något greppbart. Det 

kan ge en överblick över flertaliga och långa intervjuer (Kvale & Brinkmann 

2009).  Kategorierna är början på analyseringen av datan som sker tillsammans 

med diskussioner om vilka faktorer som påverkar kreditgivarnas inställning till 

marknadsföringen (Ryen 2004). 

3.4. Etik samt kritik mot metodval 

Etiska aspekter som förekommer inom forskning innefattar informerat 

samtycke till de som blir intervjuade. Informerat samtycke innebär att den som 

intervjuas är medveten om att de är en del av en studie och får information om 

själva studien. Ytterligare ett viktigt element är konfidentialitet. Detta innebär att 

läsaren av en studie inte skall kunna identifiera de som har intervjuats, eller på 

annat sätt undersökts. Ifall de intervjuade upplever att anonymiteten är 

otillräcklig kan de bli upprörda, i synnerhet om en studie gäller vissa ämnen. Det 

är även viktigt att studien inte vållar den intervjuade skada. (Ryen 2004) 

Också viktigt, enligt Trost (2010), är att inget svarstvång finns samt att den 

intervjuade kan avbryta intervjun och deltagande i studien när som helst denne 
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känner så. Denna information ges muntligt vid samtliga intervjuer samt 

förtydligas att det är de intervjuades egna uppfattningar som är det intressanta 

för studien. För att försäkra om att kreditgivarnas uppfattningar har blivit rätt 

tolkade ges samtliga intervjuade möjligheten att kontrollera en sammanfattning 

av intervjuerna i efterhand innan publicering. Inga invändningar mot det 

renskrivna materialet har kommit tillkänna. 

Efter avslutad intervju används en så kallad snöbollsmetod för att finna fler 

personer att intervjua. Det betyder att vid slutet på en intervju tillfrågas den 

intervjuade om denne känner någon annan som kan intervjuas. Denna variant 

på urval är enligt Trost (2010) mest rimlig att använda sig av vid just kvalitativa 

intervjuer. En fara som dock kan komma att uppstå med detta urval är att 

intervjupersonen i fråga vill vara för hjälpsam och styr urvalet i eventuellt fel 

riktning. I denna studie används snöbollsmetoden för att få till två intervjuer. 

En med en kreditgivare som varit revisor och en med en kreditgivare med lång 

erfarenhet inom branschen. Denna metod är till studiens fördel eftersom målet 

med sex intervjuer uppfylls samt att relevanta personer har kommit tillkänna.  

Att intervjua en kreditgivare med bakgrund i revisionsbranschen kan eventuellt 

leda till vinklade svar men även ge hållfasthet till de andra kreditgivarnas 

påståenden och uppfattningar (Trost 2010). 

Trost (2010) tar upp reliabilitetens fyra beståndsdelar: kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Vid kvalitativa intervjuer bör kongruens föreligga, 

d.v.s. att likhet i de frågor som ställts har funnits. Eftersom kreditgivarna har 

olika uppfattningar som leder till olika följdfrågor ser intervjuerna inte exakt lika 

ut, men samma områden berörs i samtliga intervjuer. Precision handlar om 

intervjuarens förmåga att registrera svar vilket har skett med ljudupptagare. 

Detta leder till att intervjuerna kan renskrivas ordagrant. Objektivitet innebär att 

författarnas egna åsikter inte har påverkat resultatet av intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att om en studie har två kritiska ögon kan 

objektiviteten uppfyllas lättare eftersom författarna kan granska varandra så att 

inga egna värderingar påverkar resultatet. Vi är två författare, så detta kan nog 

sägas bidra till studiens objektivitet. Eftersom studien fokuserar på 

kreditgivarnas uppfattningar är konstans svårt att upprätthålla enligt Trost 

(2010). Konstans baseras på att om fler intervjuar samma person så kommer 

exakt samma svar att framställas varje gång. Denna egenskap blir svår att 

tillskriva studien, eftersom det är uppfattningar som undersöks. Dessa 

uppfattningar är olika från respondent till respondent och kan komma att 

variera i takt med att omvärlden successivt förändras (Trost 2010). Validitet 
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avser att frågan som ställs ska mäta det intervjuaren vill ha svar på (Trost 2010). 

Validitet innebär i vidare mening att det inte råder begreppsförvirring. Ifall ord 

ges olika innebörd under studiens gång kan det försvåra möjligheterna att anse 

att studien faktiskt kommit fram till något (Ekengren & Hinnfors 2012). I denna 

studie ställs översiktliga frågor till kreditgivare som sedan följs av följdfrågor för 

att få fram deras uppfattningar och detta har sedan resulterar i olika kategorier 

av begrepp som förklaras ingående.  
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4. Empiri 

I detta kapitel följer en genomgång av vad kreditgivarna gav för svar vid intervjutillfällena. 

Frågorna var formulerade för att svara på syftet vilket var att berätta om och varför 

kreditgivare blir, eller inte blir, oroade över relationsmarknadsföringens effekter på revisorns 

oberoende. Kategorisering görs sedan av den data som kommit in och utmynnar i en modell 

4.1. De intervjuade kreditgivarna 

Både kreditgivarna och deras banker är i denna studie helt anonyma, som lades 

fram i föregående kapitel, så fortsättningsvis kommer intervjuerna att benämnas 

K-1 - K-6, vilket innebär kreditgivare 1, kreditgivare 2 o.s.v.  

Nedan sammanfattas intervjupersonerna i tabellform, tabell 1.  

 
Tabell 1. Intervjupersoner i sammanfattning 

Intervjuperson Intervjulängd Intervjudatum Tid inom yrket 

K-1 42 min 15-04-2014 Drygt 30 år 

K-2 37 min 16-04-2014 Drygt 30 år 

K-3 46 min 16-04-2014 Ca 25 år 

K-4 31 min 17-04-2014 < 1 år 

K-5 40 min 17-04-2014 Ca 20 år 

K-6 34 min 08-05-2014 Ca 20 år 

 

4.1.1. Annoterade data från intervju K-1 

Den intervjuade har arbetat inom kreditgivning i drygt 30 år. K-1 brukar ge lån 

till bolag som har 20-500 miljoner kronor i omsättning och har en viss storlek 

på balansräkningen, så kallade SME-bolag, Small Medium Enterprises. K-1 kan 

ge ut nästan hur stora lån som helst och den största krediten som givits har varit 

”några hundra miljoner” kronor. K-1 möter kunden personligen och är ansvarig 

för att fatta beslutet kring huruvida bolaget ska beviljas lån eller ej. 

K-1 ser revisorer som en viktig yrkesgrupp och litar på dem som ett kollektiv. 

K-1 är inte oroad att revisorernas relationsmarknadsföring ska leda till ett 

förlorat oberoende och detta beror på flera olika hinder som K-1 observerar. 

Bland annat skulle revisorer ha svårt att hamna i oberoende utan att väldigt 

snabbt få ett negativt rykte kring sig själv och sin byrå och således borde 

revisorer bli avskräckta från att arbeta på ett otillbörligt sätt enligt K-1. ”Om vi 



 

 

21 

 

tittar på en liten by som den här, då sprider det sig som en löpeld att den där 

revisorn har hamnat i beroende”. K-1 har även en bild av att revisorer rör sig i 

en kultur som avskräcker sådana beteenden, att revisorernas lagarbete skulle 

försvåra beroendeställningar, att juridiska avskräckande mekanismer skulle 

hindra revisorerna från att låta sig falla i beroendeställning och att även digitala 

system skulle uppfylla liknande funktioner. K-1 har även haft mycket goda 

professionella erfarenheter av revisorer och på grund av detta finns ett högt 

förtroende för yrkesgruppen. K-1 har, i motsatt riktning, haft få erfarenheter av 

revisorer, som i K-1:s egen kännedom, försummat sina arbetsuppgifter. K-1 

utgår även ifrån sin egen arbetsplats och projicerar vissa egenskaper därifrån på 

andra arbetsplatser, såsom större revisionsbyråer. Eftersom K-1 själv klarat av 

att ha professionella relationer utan att hamna i vänskap utgår K-1 från att 

detsamma gäller för revisorer. Då det förekommer strikta interna kontroller på 

den egna arbetsplatsen utgår K-1 ifrån att liknande strikta kontroller återfinns 

på större revisionsbyråer och att detta förhindrar att revisorer börjar försumma 

sina arbetsuppgifter på grund av oberoende. 

4.1.2. Annoterade data från intervju K-2 

Kreditgivare 2 har arbetat inom kreditgivning i drygt 30 år. K-2 brukar ge lån till 

bolag som omsätter upp till 10 miljoner kronor och kan ge ut relativt höga lån. 

Tillsammans med minst en till, enligt en så kallad dualitetsprincip, kan K-2 

bevilja upp till 1,5 miljoner kronor. K-2 har hand om allt som rör sin kund, allt 

ifrån en internetdosa och rådgivning till att ge ut lån. 

K-2 anser att revisorerna är viktiga kvalitetssäkrare och under låneansökan 

lägger K-2 stor vikt på uttalanden i revisionsberättelsen. K-2 har större 

förtroende för revisorer från större revisionsbyråer och K-2 tror att 

relationsmarknadsföring kan leda till att oberoendet äventyras, och störst risk 

finns i mindre byråer enligt K-2. Detta resonemang för K-2 från sina egna 

erfarenheter av revisorer, främst från mindre revisionsbyråer, som försummat 

sina arbetsuppgifter. K-2 utgår även från erfarenheter från sin egen arbetsgivare 

och tror att revisorer kan ha svårt att upprätthålla oberoendet under vissa 

omständigheter. Under intervjun sa K-2 att ”det bästa vore ju om revisorn kan 

vara helt oberoende, men det kan han egentligen inte vara. Men det syns mest 

på de mindre revisionsbyråerna”. Att risken är större i de mindre 

revisionsbyråerna grundar K-2 dels på att de mindre byråerna är mer angelägna 

än de större byråerna att behålla sina nuvarande klienter, vilket då skulle kunna 

resultera i oönskade beteenden från revisorns sida. En annan risk som K-2 kan 
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tänka att skulle kunna leda till att revisorerna i mindre byråer äventyrar sitt 

oberoende är att de inte har lika bred kompetens som de större 

revisionsbyråerna har. Revisorerna i mindre byråer är mer måna om att hålla 

kvar sina klienter vilket K-2 anser kan leda till att revisorerna, på grund av att de 

inte besitter lika bred kompetens, använder sig av relationsmarknadsföring som 

inte riktigt berättar sanningen om vilken kunskap de innehar. Revisorn skulle då 

enligt K-2 kunna vidta vissa åtgärder i tro om att kunden stannar kvar och inte 

väljer en annan revisor. 

4.1.3. Annoterade data från intervju K-3 

Den intervjuade har arbetat inom kreditgivning i ca 25 år och brukar ge lån till 

alla företag med rimlig storlek som omsätter 0-20 miljoner kronor per år. K-3 

kan ge ut hur stora lån som helst beroende på bolagets säkerhet. Tillsammans 

med sitt team fattar K-3 beslut om de flesta kunder utan kontakt med ”högre 

nivåer” i bolaget. K-3 träffar inte personligen sin kund utan har den mer 

beslutande rollen i teamet. 

K-3 tycker att revisorer är viktiga och för det mesta pålitliga och när kunder har 

revisorer går det snabbare för K-3 att handlägga deras ärenden. Eftersom stora 

byråer har varumärken att beskydda tror K-3 att de vidtar åtgärder för att 

förhindra att revisorer faller i beroende. K-3 tror även att revisorer kommer att 

avskräckas från att hamna i beroende som effekt av lagstiftning och risken för 

spridning av negativa rykten. K-3 har bra erfarenheter av revisorer och tror 

således inte att revisorer riskerar falla i oberoende på grund av sin 

relationsmarknadsföring.  

Även K-3 identifierar en viss skillnad på stora och små byråer, i det avseendet 

att stora byråer kan förse sina anställda med fortlöpande utbildning och interna 

kontroller. Båda dessa saker kan motverka att revisorn beter sig otillbörligt. 

”Sköter man sig inte som revisor på en stor byrå, då lär man inte få jobba som 

revisor i framtiden”. I linje med detta tror K-3 också att risken är högre för 

revisorer i små byråer att falla i beroendeställning, än vad risken i stora är. 

4.1.4. Annoterade data från intervju K-4 

Den intervjuade har arbetat inom kreditgivning i mindre än ett år. K-4 har 

tidigare arbetat som revisor under flera år på en av ”the big four” 

revisionsbyråerna. K-4 brukar ge lån till bolag med 20 upp till 500 miljoner 

kronor i omsättning. Storleken på lånen varierar kraftigt men vanligast ger K-4 
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ut lån på 10-20 miljoner kronor. K-4 möter kunder på företagssidan och fattar 

beslut tillsammans med sitt team. 

Kreditgivare 4 anser revisorer vara väldigt viktiga och som sätter en 

kvalitetsstämpel på de finansiella rapporterna. Enligt K-4 är revisorer som 

helhet mycket seriösa och följer lagar och regler så att allt sköts på rätt sätt. K-4 

anser att revisorns oberoende är väldigt viktigt. K-4 tror inte att oberoendet 

kommer att försvinna även om relationsmarknadsföringen inte heller stärker 

det. K-4, som har bakgrund inom revisionsbranschen, sade att ”Revisorer 

använder relationsmarknadsföring precis som alla andra företag” och anser det 

oerhört viktigt att det finns en bra relation till klienten med tanke på vilken sorts 

information som revisorn kan tänkas behöva. K-4 ser en viss risk med att 

uppkomna vänskapsrelationer kan få till följd att revisorn skriver på en ren 

revisionsberättelse fast denne inte borde ha gjort det. Överlag ser K-4 ingen 

större risk med revisorernas relationsmarknadsföring och detta beror på vissa 

faktorer. K-4 tror som de föregående kreditgivarna att de större och mer 

etablerade byråerna är mer måna om att uppdragen sköts på rätt sätt. Detta 

eftersom de har ett varumärke och rykte att bevara ”särskilt i en liten stad som 

den här, där ett dåligt rykte sprider sig fort”. K-4 anser även att lagstiftningen 

och deras interna kvalitetskontroller spelar stor roll i revisorernas beteenden.  

De mindre byråerna är mer angelägna om att behålla sina kunder och K-4 

känner mer förtroende för de större revisionsbyråerna. Detta grundar K-4 dels 

på den kontinuerliga utbildning de får och dels på den kompetens som finns 

tillgänglig på byrån. K-4 har enbart bra erfarenheter av revisorer och berättade 

under intervjun att det är en viss grupp av personer som blir revisorer vilket är 

betryggande för K-4 som kreditgivare. 

4.1.5. Annoterade data från intervju K-5 

K-5 har arbetat inom kreditgivning i ca 20 år i flera olika roller, framförallt med 

företag. K-5 ger företrädesvis lån till företag med över 10 miljoner kronor i 

omsättning. Ett vanligt ärende kan handa om lån på 5-10 miljoner i kredit. K-5 

arbetar med att coacha kundansvariga/säljare inför möte med kunden. 

Kreditgivare 5 har en positiv bild av revisorer och anser att revisorernas 

oberoende är viktigt. Den intervjuade ser inte relationsmarknadsföring som 

något dåligt eller något som skulle hota revisorernas oberoende. K-5 anser 

istället att en nära relation mellan revisorn och den granskade parten är positiv i 

den meningen att revisorn får en bättre förståelse för företaget som granskas. 
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Att K-5 inte är orolig för att revisorernas oberoende rubbas baserar K-5 på en 

del olika faktorer. En av de mekanismer som säkerställer oberoende anser K-5 

är att revisorerna har ett rykte som de måste upprätthålla.  

”Om de inte sköter sig mot oss får de en stämpel som 
heter duga. Firman som representeras och den enskilde 
revisorn vill ju inte jag ha något mer med att göra och detta 
berättar jag ju givetvis för de i min omgivning.” 

En annan faktor är att de stora byråerna bedriver interna kontroller som 

minskar risken för att oberoende går förlorat. K-5 styrker detta påstående med 

erfarenheter från egen arbetsgivare där interna kontroller används kontinuerligt 

och får en bild av att interna kontroller troligtvis används på andra stora bolag 

också. K-5 har mer förtroende för att stora revisionsbyråer uppehåller 

oberoendet än de små. Detta beror bland annat på det förtroende att stora 

bedriver en intern kontroll som små revisionsbyråer inte klarar av. K-5 anser 

även att revisorns oberoende lättare kan äventyras i små byråer och detta på 

grund av att de är i större finansiellt beroende av kunden än vad stora byråer är.  

4.1.6. Annoterade data från intervju K-6 

K-6 har arbetat med att ge lån till företag i ca 20 år och de företag K-6 arbetar 

mest med är de som omsätter mer än 50 miljoner kronor per år. Storleken på de 

lån K-6 kan ge ut tillsammans med minst en banktjänsteman varierar kraftigt 

men det kan utan problem röra sig om 1-2 miljoner kr. K-6 är kundansvarig och 

möter sina kunder samt går igenom deras låneansökan. 

K-6 uppfattar revisorer som yrkesgrupp som väldigt seriösa och tycker att det är 

viktigt att de är oberoende i sin granskning. K-6 ser relationsmarknadsföring 

som någonting positivt i samband med revisorns och kundens personkemi men 

ser dock en viss risk för att vänskap kan förekomma. Denna risk är enligt K-6 

väldigt begränsad vilket beror på flera olika upplevelser som K-6 lyfter fram 

under intervjun. En upplevd mekanism som påverkar revisorerna starkt är 

lagstiftning och K-6 sade under intervjun att ”ett typexempel är ju att de blir av 

med sin legitimation och blir avstängda från att arbeta som revisor”. 

Varumärket, och i samma mening byrån som revisorn representerar, var också 

en betydande faktor för K-6, speciellt i Karlstad som är en ganska liten stad. 

Om en revisor, eller en bankman, har misskött sig kommer det att spridas 

väldigt fort och kunder kan förloras. K-6 nämner även att de interna 

kontrollerna var något som hängde ihop med lagstiftningen och som på ett 

likvärdigt sätt påverkade revisorerna så de kunde hålla borta uppkomsten av 
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vänskap. Detta baserar K-6 på sina egna erfarenheter med olika regelverk på sin 

egen arbetsplats och fick uppfattning om att det går till så på revisionsbyråerna 

också. Denna uppfattning gällde främst för de större byråerna eftersom de hade 

mer resurser än de mindre för att upprätthålla de interna kontrollerna.  

4.2. Resultat och kategorisering 

En av de intervjuade kreditgivarna såg relationsmarknadsföringen som ett 

problem för revisorns oberoende. Detta berodde på ett flertal faktorer. 

Majoriteten av kreditgivarna beskrev olika mekanismer som förhindrade att 

revisorn skulle falla i beroende. Detta var mekanismer som kreditgivarna trodde 

existerade och detta var alltså snarare deras uppfattning än en definitiv objektiv 

verklighet. Ytterligare hade kreditgivarna goda erfarenheter av revisorer, som 

bidrog till högt förtroende för yrkesgruppen. En tredje företeelse som, enligt 

kreditgivarna, ledde till förtroende för revisorerna var att kreditgivare upplevde 

sig själva tvungna, i sin yrkesroll, att undvika beroendeställning och projicerade 

denna egenskap på revisorsyrket. Samtliga faktorer sammanställdes i Modell 1. 

Faktorerna/kategorierna beskrivs i resten av kapitlet och diskuteras var för sig. 

Citat används till varje kategori för att poängtera olika upptäckter som gjordes. 

Kreditgivarna som intervjuades visade snabbt att de skilde på stora och små 

revisionsbyråer. Detta var något de tog upp självmant. Vad de syftade på, och 

som fortsättningsvis kommer att användas, var följande:  

Stora byråer - revisionsbyråer med många anställda med olika kompetenser. 

”Stora” syftade i första hand på ”the big four”, det vill säga EY, PWC, 

Deloitte och KPMG. 

 

Små byråer – byråer med ett fåtal anställda, eller bara en.   

    Modell 1. Faktorer som bidrar till högt profession-independence 

1. Upplevda mekanismer som förhindrar beroendeställning 

a) Vikten av att bevara ett gott rykte 

b) Avskräckande lagstiftning 

c) Interna kontroller och annan granskning (Stora byråer) 

d) Revisorernas värderingar 

2. Goda erfarenheter av revisorer (Stora byråer) 

3. Eget behov att agera i oberoende projiceras på revisorerna 

(Stora byråer) 
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4.2.1. Upplevda mekanismer som förhindrar beroendeställning 

Under intervjuerna visade kreditgivarna upp en nästintill enhällig uppfattning 

om revisionsyrket. Denna uppfattning innefattade ett flertal mekanismer som 

kreditgivarna upplevt vilket gjorde att de såg dessa som förhindrande av att 

revisorn föll i beroendeställning. Dessa mekanismer sammanfattades till fyra 

underkategorier och vidare kommer varje enskild kategori att presenteras och 

förstärkas med citat från intervjuerna.  

Vikten av att bevara ett gott rykte 

Vikten av att bevara ett gott rykte var kanske det enskilt vanligaste hindret mot 

att revisorerna hamnade i ett beroende som alla de intervjuade kreditgivarna tog 

upp. Som kreditgivarna beskrev det kunde revisorer som inte upprätthöll sitt 

oberoende bemötas med starka sanktioner i form av förstört rykte och i 

samband med det ett tapp av sina klienter. Denna mekanism förstärktes starkt 

av att de intervjuade arbetade och rörde sig i en stad, Karlstad, som de själva 

beskrev som ”liten”. Intervjuperson K-5 uttryckte bland annat att ”om jag inte 

har ett förtroende för revisorn kommer inte jag att rekommendera denne vidare 

vilket gör att deras rykte skadas”. Detta uttalande visar vilken stor inverkan 

ryktet, och i och med det deras varumärke, har på hur revisorerna beter sig 

vilket stärker denna underkategori. Revisorerna uppfattades enligt kreditgivarna 

inte vara benägna att riskera sitt, eller revisionsbyråns, rykte för att attrahera nya 

kunder med relationsmarknadsföring. 

Avskräckande lagstiftning 

Det är de intervjuade kreditgivarnas egna upplevelser att revisorer regleras av 

myndigheter på ett sätt som avskräcker misskötsel av oberoendet. Under 

intervjuerna uppgav kreditgivarna att de själva har regler och lagar de måste följa 

och de vet att liknande förutsättningar existerar i revisionsbranschen. Som en av 

de intervjuade, K-3, utryckte sig: ”De har ju även en licens och de måste sköta 

sig annars riskerar de sitt jobb, om de går utanför de regler som finns”. 

Lagstiftning är ett så starkt och avskräckande medel i sig med vad som avser 

överträdelser av lagar och regler vilket leder till stor aktsamhet för vilka medel 

revisorerna tar till för att attrahera och bevara sina klienter.  

Interna kontroller och annan granskning (Stora byråer) 

Att det fanns interna kontroller och annan granskning på revisionsbyråerna var 

en uppfattning som kreditgivarna främst hade angående de stora 
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revisionsbyråerna. Att byråerna kontrollerade sina anställda för att se till att de 

inte agerade på ett otillbörligt sätt ansåg kreditgivarna var givet att fanns 

tillgängligt. De interna kontrollerna skulle då förhindra att revisorerna hamnade 

i beroendeställning till sina klienter eftersom andra revisorer på byrån 

kontrollerar att inga sådana relationer förekommer. Detta skulle även vara 

viktigt för att upprätthålla revisionsbyråernas varumärke efter samstämmighet 

med de intervjuade. En av de intervjuade sade till och med att det är den 

enskilda revisorn som får beröm vid bra arbete men att det däremot är byrån 

som helhet som förödmjukas när något går fel. Med andra ord hade byråerna 

god anledning att övervaka sina anställda så inte byrån drabbas av deras 

motgångar. 

Som en annan kreditgivare beskrev sin bild av revisorsarbetet arbetade 

revisorerna i grupper och detta skulle även medverka till att revisorerna 

granskade varandra kontinuerligt. Kontroller kunde också göras i form av 

stickprov. 

Jag vet att det är många interna kvalitetskontroller hela tiden [...] 

Det är stickprov på deras revisioner och bolag. Och interna 

kontroller, de går igenom pärm till pärm vad som har gjorts. 

(intervju K-4) 

Anledningen till att de interna kontrollerna tillskrevs enbart de stora byråerna 

var att de mindre byråer uppfattades sakna de resurser för att kunna utföra 

ordentliga och kontinuerliga kontroller. Ifall byrån enbart bestod av en revisor 

skulle beroendeförebyggande kontroller inte ens förekomma enligt några av 

kreditgivarna. 

Revisorernas värderingar 

Den fjärde och sista underkategorin som identifierades efter intervjuerna var 

revisorernas värderingar. Det framgick vara en vanlig uppfattning att de som 

blev revisorer var en viss typ av människor och att de rörde sig i en sådan 

yrkeskultur som uppmanade till god yrkesetik. K-1 sade: ”[…] återigen, kollar 

man på kollektivet revisorer ser vi att de uppfostras i en kultur där du vet vem 

som är arbetsgivare och det är så starkt kopplat till i lagstiftning”.  

4.2.2. Goda erfarenheter av revisorer (Stora byråer) 

Det sades ofta att kreditgivarna hade haft till mesta dels positiva erfarenheter av 

de revisorer de kommit i kontakt med. Keditgivarna uppfattade revisorerna som 

kunniga och pålitliga vilket utmynnade i den andra kategorin, goda erfarenheter 
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av revisorer. Detta i sin tur medförde att kreditgivarna inte trodde revisorerna 

skulle agera så att de hamnade i beroendeställning och att de hade förtroende 

för revisorernas förmåga att bedriva relationsmarknadsföring utan att bli för 

nära vän med sina klienter. Intervjuperson K-1 utryckte att ”som kollektiv är 

revisorerna, de är några vi litar på” och K-5 utryckte sig ha ”en positiv bild av 

revisorer”. 

Denna kategori var också någonting som kreditgivarna främst tillskrev 

revisorerna från större revisionsbyråer, eftersom kreditgivarna kom i kontakt 

med dem mer ofta på grund av hur deras arbetsuppgifter var utformade.  

När jag jobbar med kunden jobbar vi oftast tillsammans, jag, 

kunden och revisorn så alla är delaktiga i mötena. Jag vet ju att 

byråerna har väldigt tuffa krav på sig att dokumentera allt de gör 

och sedan har de ju interna revisorer som granskar varandra. De 

har ju väldigt tuffa krav på sig på att de har gjort ett bra jobb, vad 

de har gjort och varför. (intervju K-6) 

En avsaknad av erfarenheter med mindre byråer ledde till att det inte fanns ett 

lika uppbyggt förtroende för de mindre byråernas revisorer hos kreditgivarna. 

Det fanns framförallt en kreditgivare, K-2, som vid intervjutillfället berättade 

om ett antal otrevliga erfarenheter av revisorer, framförallt från de små 

revisionsbyråerna. Denna kreditgivare sade sig även uppleva en risk att revisorer 

från mindre byråer kunde falla i beroendeställning lättare ifall de använde sig av 

relationsmarknadsföring. Det verkade alltså som att kreditgivarens erfarenheter 

hade bidragit till ett minskat förtroende för revisorns förmåga att upprätthålla 

oberoende samtidigt som relationsmarknadsföring bedrevs. 

4.2.3. Eget behov att agera i oberoende projiceras på revisorerna 

(Stora byråer) 

Den tredje och sista kategorin som uppmärksammades under intervjuerna var 

kreditgivarnas eget behov av att agera i oberoende. Något vanligt 

förekommande hos de intervjuade var att kreditgivarna utgick ifrån sin egen 

arbetsplats och projicerade samma egenskaper på andra arbetsplatser, som i 

detta fall revisionsbyråer. Kreditgivarna själva höll professionella kontakter och 

lyckades undgå att hamna i beroende och trodde således att revisorerna kunde 

göra detsamma. 

Alltså om jag ska köpa en cykel kan jag inte gå till min kompis 

cykelaffär och säga att eftersom jag gett dig ett lån vill jag ha ett bra 
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pris på cykeln. Det är helt uteslutet och otänkbart. Eller bli bjuden 

på något som har ett för högt värde. (intervju K-1) 

Som de intervjuade beskrev sina arbetsförhållanden var de inte bara fullt 

kapabla utan även under sträng press att kunna ha professionella yrkesrelationer 

utan att hamna i partisk ställning till sina klienter. Eftersom kreditgivarna som 

intervjuades arbetade på stora kreditinstitut var det naturligt för dem att 

överföra sina egna arbetsplatsers egenskaper på andra stora bolag. Således 

påverkade detta främst kreditgivarnas bild av stora revisionsbyråer, medan de 

mindre revisionsbyråerna inte gavs samma goda bild.  
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5. Analys 

Inhämtade data kommer att i detta kapitel hållas upp mot befintlig teori för att belysa hur 

studien byggt vidare på utgångspunkterna.  

5.1. Tolkningen av revisionen 

Nästan alla de intervjuade intygade att de använde revision som försäkran och 

såg en ren revisionsberättelse som ett intyg på trovärdighet. Nyttan som 

revisionen producerar var den att intressenterna kunde känna sig säkra på 

innehållet i de finansiella rapporter de ska använda. Detta går i linje med teorin 

om revision som försäkran (Carrington 2010). I och med att revisionen skapar 

förtroende för de finansiella rapporterna kan också göras en tolkning utifrån 

teorin som förtroendeskapande (Eklöv 1998). 

Kreditgivarna var också medvetna om att revisorerna har mål som kan gå i 

konflikt med revisorernas tjänst gentemot kreditgivarna och de andra 

intressenterna. Detta framkom när kreditgivarna kommenterade att revisorerna 

kunde ha ett finansiellt intresse i att inte anmärka på problem i sina klienters 

redovisning. Detta stämmer överens med Öhman (2007), att revisorerna gör 

samhällsaffärer och affärer i samhället. Samhällsaffärerna inkluderar att granska 

de finansiella rapporterna så att kreditgivarna känner trygghet, medan affärerna i 

samhället innefattar att skaffa klienter som behöver revisorer. Affärerna i 

samhället och samhällsaffärerna behöver dock inte alltid gå i kollision, de kan 

också vara i linje med varandra. Som framkom i empirin ligger det, enligt 

kreditgivarnas uppfattning, i revisorernas intresse att bevara ett gott rykte och 

ifall revisorerna inte sköter sina samhällsaffärer skulle det alltså kunna ha 

skadliga effekter på revisorernas möjligheter att bedriva affärer i samhället. 

Flera av aspekterna inom revisionsarenan (Öhman 2007) verkar bidra till högre 

oberoende på så sätt att de bidrar till upplevda mekanismer som förhindrar 

beroendeställning. Avskräckande lagstiftning och interna yrkesvärderingar går 

kanske att tillskriva professionen. Interna kontroller är någonting som utförs av 

arbetsgivaren, det vill säga revisionsbyrån, för att förhindra att de anställda 

revisorerna agerar otillbörligt, eftersom otillbörligt beteende skulle kunna skada 

revisionsbyråns varumärke. 

5.2. Revisorernas relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföringen definieras som en marknadsföringsmetod bland 

annat inriktad på att skapa långvariga kundrelationer (Doyle 2011). Efter samtal 
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med kreditgivarna framkom en bild av revisorer som en yrkesgrupp som bildar 

just sådana relationer med sina kunder. En intervjuperson sade att det skulle 

krävas mycket för byte av en revisor och om en revisor bytte arbetsgivare skulle 

revisorernas klienter troligtvis följa efter. Detta kan antyda att revisorernas 

marknadsföring ger långsikta relationer. 

Flera av de intervjuade beskrev relationsmarknadsföringen som något som 

bidrar till ännu högre försäkran. K-1 sade: ”Det är ju genom att bygga upp en 

relation som du lär dig bolagets själ och därmed kan du göra revisionsarbetet 

bättre än om du bara får ett underlag att granska”. Detta går i linje med Ulaga 

(2003) som skriver att problem blir lättare att hantera ifall en professionell 

relation är intim. Ifall revisorerna har en nära relation med de klienter som ska 

granskas blir det lättare för revisorerna att veta vad denne ska undersöka. 

Klienten, som blir granskad, vinner på att revisorn har bättre möjligheter att 

granska verksamheten, eftersom detta ger mer trovärdighet till 

revisionsberättelsen och därmed mer trovärdighet till klientens finansiella 

rapporter. 

Frågan blir om värdet som skapas måste betraktas lite annorlunda i revisor-

klient-relationen än i de relationer som Ulaga (2003) beskriver. När revisorerna 

anlitas för att granska ett företag påverkas fler aktörer än revisorerna och deras 

klienter, så det är en mer invecklad relation. Det kan finnas potential att bygga 

vidare på de värden som Ulaga (2003) har identifierat och söka efter värden som 

skapas specifikt i en professionell relation mellan revisorerna och deras klienter. 

5.3. Profession-independence och faktorer som påverkar det 

Profession-independence är det upplevda oberoendet som revisorerna håller, ur 

redovisningens intressenters (i denna studie kreditgivares) perspektiv (Mautz & 

Sharaf 1961). I studien har det undersökts om det upplevda oberoendet skadats 

av revisorernas relationsmarknadsföring, en marknadsföringsmetod som 

kommit att sprida sig inom revisorsyrket alltmer. Empirin från de intervjuade 

kreditgivarna antyder att revisorernas relationsmarknadsföring inte leder till en 

bild av skadat oberoende från kreditgivarna. Det verkar som att profession-

independence överlag är högt. 

Relationsmarknadsföring kan, enligt de kreditgivare som intervjuats, leda till 

vänskapsrelationer mellan den som marknadsför och den som 

marknadsföringen riktar sig till (Arnold et al. 2011), och vänskap är ett erkänt 

hot mot revisorns oberoende (Moberg 2006). De intervjuade kreditgivarna 
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delade alltså Arnold et al. (2011) uppfattning att relationsmarknadsföringen kan 

leda till vänskap, men de trodde däremot inte att vänskapen kunde bli så stark 

mellan revisorerna och klienterna att den skulle kunna leda till förlorat 

oberoende och att revisorerna på grund av detta skulle missköta sitt uppdrag. 

Detta är inte en direkt utbyggnad av Arnold et al. (2011) eller Mobergs (2006) 

forskning, eftersom dessa forskade kring den absoluta verkligheten angående 

revisorerna. De uttalanden som kreditgivarna gav i denna studie är snarare 

subjektiva uppfattningar av verkligheten. Kreditgivarnas tro, att vänskapen inte 

kommer bli för stor, hänger snarare ihop med teorin kring profession-

independence som presenterats av Mautz och Sharaf (1961). 

Anledningen till att kreditgivarna som intervjuades inte trodde vänskapen skulle 

bli för stor, var att de uppfattade ett antal mekanismer som, i deras mening, 

ledde till minskad risk för beroendeställning. Detta går i kontrast med Mautz 

och Sharaf (1961), eftersom dessa snarare talade om det motsatta, nämligen att 

revisorsyrket uppfattas innehålla mekanismer som motverkar oberoendet. 

Ytterligare påstår Mautz och Sharaf (1961) att yrket inte har några inbyggda drag 

som försäkrar de utomstående om revisorns förmåga till oberoende. Eftersom 

denna studie finner att revisorsyrket verkar uppfattas innehålla mekanismer som 

verkar för revisorernas oberoende skiljer sig studiens resultat från Mautz och 

Sharaf (1961). 

Flera av de intervjuade uttryckte att revisorernas rykte är viktigt bevara och ifall 

revisorn misskötte sig skulle ryktet, enligt de intervjuade, komma att skadas. 

Detta jämförs med Hodges & Young (2009), som säger att word-of-mouth är 

ett bra sätt att vinna kunder om säljaren av professionella tjänster kan ge tjänster 

av god kvalitet. Ifall en revisor missköter sina arbetsuppgifter genom att låta sig 

falla i beroendeställning kan det leda till att revisorn får ett dåligt rykte, enligt de 

intervjuade. 

Det fanns en uppfattning bland de intervjuade att revisorerna sköter sitt jobb 

bra, vilket stämmer överens med Öhman (2007) som även i sin studie finner att 

kreditgivare har en bra bild av revisorernas förmåga att kvalitetsäkra viss 

information. Detta kan ge trovärdighet till denna studies resultat. 

De intervjuade hade goda erfarenheter av revisorer. En intervjuad beskrev att 

revisorerna ibland deltog på deras kundmöten och att kreditgivare och revisorer 

således kom i kontakt med varandra. Mautz och Sharaf (1961) beskriver hur 

misstro till profession-independence kan komma av missförstånd kring 
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revisionsyrket och ifall revisorer och intressenter då kommunicerar kan dessa 

missförstånd kanske överbryggas. 

Projicerade egna erfarenheter, är också en mekanism som bidrar till profession-

independence, enligt studiens observationer. Kreditgivarna hade i sina arbeten 

inte stora möjligheter att utnyttja sina poster och sina kundförhållanden, då 

detta skulle medföra repressalier. Detsamma trodde kreditgivarna även gällde 

för revisorerna. Detta kan betraktas som en potentiell utbyggnad av den teori 

kring profession-independence som Mautz och Sharaf (1961) skriver om.  

5.4. Skillnad i uppfattning av stora och små byråer  

De intervjuade uttalade ett större förtroende för revisorerna från ”stora” byråer 

än revisorerna från ”små”, en uppdelning som de gjorde självmant. Små byråer 

syftade på byråer som bara har en, eller kanske två, anställda, medan stora 

byråer var sådana som ingår i ”the big 4”. Med andra ord upplevdes alltså en 

skillnad mellan stora och små byråer. Detta går att knyta samman med Öhman 

(2007) som beskriver hur revisionsverksamheten påverkas av tre skikt. 

Revisionen påverkas av revisorerna själva, samt arbetsgivaren och professionen, 

men i små byråer verkar kopplingen till professionen vara svagare. En 

intervjuperson berättade om sin fundering kring hur revisorerna i små byråer 

kan hålla sig uppdaterade på ny lagstiftning, samtidigt som den intervjuade sade 

att revisorerna i större byråer får löpande utbildningar av arbetsgivaren. Det 

kunde även sägas att revisorer som ensamma driver sina egna verksamheter inte 

hade någon koppling till en ”arbetsgivare” på samma sätt som revisorer i stora 

byråer. Dessa skillnader kanske kan ses som ett tecken på att Öhmans (2007) 

modell, revisionsarenan, är svår att applicera på revisorer från små byråer. För 

att beskriva en revisionsarena för revisorer från små byråer kan en annan modell 

möjligtvis utvecklas. 
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6. Slutsats 

Avslutande tankar kring hur kreditgivare ser på revisorernas relationsmarknadsföring samt 

de slutsatser som dragits presenteras i detta avslutande kapitel. Sist läggs förslag på framtida 

forskning fram. 

Syftet med studien var först och främst att se huruvida kreditgivare besvärades 

av relationsmarknadsföringens effekter på revisorernas oberoende, samt varför. 

Det handlade alltså om hur kreditgivarna upplevde revisorernas oberoende, hur 

högt yrkets ”profession-independence” var, snarare än hur det i verkligheten 

var, och det är det studien är byggd kring. Studien sökte också bilda en 

förståelse för vad som avgjorde huruvida kreditgivarna skulle se 

relationsmarknadsföringen som något negativt. Därmed studerades vilka 

faktorer som påverkade det upplevda oberoendet. Under studiens gång dök 

mycket sådan information upp. 

De intervjuade upplevde revision som användbart för att försäkra sig om att 

finansiella rapporter var pålitliga. Resultaten gick i linje med teorin om revision 

som försäkran. 

Resultaten studien genererade indikerar att relationsmarknadsföringen inte 

uppfattades som ett problem för revisorernas oberoende. Detta betraktas som 

en möjlig utbyggnad av teori kring både revisorernas marknadsföring och teori 

kring profession-independence, dock skulle större forskning vara nödvändig för 

att kunna generalisera. Profession-independence, uppfattningen av revisorernas 

oberoende gentemot sina klienter, var högt bland de intervjuade. 

De intervjuade trodde att relationsmarknadsföringen kunde leda till vänskap 

mellan revisorerna och klienterna men de trodde inte att vänskapen skulle ha 

destruktiva effekter på revisorernas oberoende, och detta går att härleda till tre 

faktorer som identifierades i denna studie. De faktorer som påverkade de 

intervjuade kreditgivarnas bild av fenomenet, och presenterades i empirikapitlet, 

sammanfattas i Modell 1. Kunskapsluckan som uppsatsen sökte fylla var hur 

revisorernas ökade bruk av relationsmarknadsföring skulle uppfattas. Denna 

lucka kan ha påbörjats fyllas, även om ytterligare forskning är befogad. 
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 Modell 1. Faktorer som bidrar till högt profession-independence 

1. Upplevda mekanismer som förhindrar beroendeställning 

a) Vikten av att bevara ett gott rykte 

b) Avskräckande lagstiftning 

c) Interna kontroller och annan granskning (Stora byråer) 

d) Revisorernas värderingar 

2. Goda erfarenheter av revisorer (Stora byråer) 

3. Eget behov att agera i oberoende projiceras på revisorerna 

(Stora byråer) 

Vissa faktorer som bidrog till högt profession-independence går kanske att 

förknippa med revisionsarenan som Öhman (2007) presenterade. Arbetsgivaren 

och professionen var ting inom revisionsarenen som, enligt studiens 

indikationer, kunde påverka profession-independence på så sätt att profession-

independence kunde stärkas. 

Stora och små revisionsbyråer uppfattades olika av de intervjuade och detta 

hängde ihop med att byråerna fick olika starkt profession-independence. Det 

gavs även indikationer på att revisionsarenan bör beskrivas olika för stora och 

små revisionsbyråer. 

6.1. Förslag till framtida forskning 

Med hänsyn till studiens avgränsningar kan resultaten vidareutvecklas genom 

liknande studier med större vidd. Större geografisk bredd kan behövas i en 

vidare undersökning, eftersom det enbart intervjuats kreditgivare i Karlstad och 

dessa antydde att Karlstads storlek påverkade revisorerna. Även andra grupper 

av intressenter kan vara intressanta att undersöka. Ifall detta görs kan resultat 

generaliseras. Större grupper med intervjupersoner kan bidra till studiens 

reliabilitet. Denna studie var kvalitativ. För att kunna göra generaliserande 

uttalanden kring hela kreditgivaryrket, eller andra grupper av intressenter, kan 

det vara befogat att göra kvantitativa studier med representativa urval. 

Medan tidigare forskning har visat att det upplevs förekomma mekanismer 

inom revisionsyrket som försvårar oberoende har den här funnit det motsatta, 

att det upplevs förekomma mekanismer som stödjer det. Här kan ytterligare 

forskning befogas, för att reda ut vilken sorts mekanismer som uppfattas och 

som inte gör det. 

Revisionsarenan är någonting som kanske bör beskrivas annorlunda för stora 

och små bolag, som beskrivits. Även detta är ett potentiellt forskningsområde. 
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Bilaga 1 - Intervjuskiss 

Etik: Helt anonym, få tillgång till att redigera slutprodukten, kan dra sig ur när 

som helst och informerat samtycke 

 Det inleds med att författarna presenterar sig och tala öppet om själva 

studien, vad det är som forskas på, vad intervjun handlar om, varför den 

görs, och hur intervjun kommer att fungera. Det är tydligt med vilken 

sorts kunskap som söks och produceras. Intervjun kommer att vara 

fullständigt anonym och den intervjuade kommer få möjligheten att läsa 

en sammanskrivning av intervjun, samt komma med rättningar, efteråt. 

 Först talas det ytligt om arbetet som kreditgivare. Det söks skaffas en 

bild av hur processen ser ut när lån begärs och ges. 

Hur går det till när någon söker lån? Hur ser er arbetsgång ut? Ser det olika ut 

beroende på hur stort företaget som vill ta lån är? Vad är viktigast att ta hänsyn 

till när någon vill ta ett lån? Spelar det roll om de har revisor eller inte? 

 Det ställs sedan frågor kring kreditgivarens bild av revision. Tycks det att 

revisorer är något bra, hur viktigt är det att revisorn är opartisk osv. Det 

ställs frågor för att se ifall den intervjuade har samma, eller snarlika, 

teoretiska utgångspunkter som studien har. 

 Det beskrivs den teoretiska utgångspunkten och frågas vad den 

intervjuade anser om relationsmarknadsföringens effekter på revisorns 

oberoende. 

Upplever det negativt: 

Mer ingående, vad är det som talar för att 

ni bör bli oroade? Vad är det som talar, 

specifikt för att oberoendet kan påverkas? 

Upplever det icke negativt: 

Varför blir de inte oroade? Vilka 

funktioner förhindrar att oberoendet 

försämras?  

 Det frågas sedan vad den intervjuade anser och tänker kring 

marknadsföringens nya vikt i revisionsvärlden. 

 Det frågas om de intervjuade känner sig påverkade av det och ifall det 

skulle föredras att marknadsföringen av revision gick till på något visst 

sätt.  

 Intervjun avslutas med att den intervjuade får möjlighet att ge övriga 

tankar, om den intervjuade vill nämna något särskilt men inte fått chans 

till det under intervjuns gång. Sedan används snöbollsmetoden för att 

finna nya intervjupersoner. 
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