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Sammanfattning 

Titel: Omvärlden påverkar: En studie av hur 

revisionsbyråernas marknadsföring har påverkats av den 

avskaffade revisionsplikten för mindre och medelstora 

företag. 

Nivå:      Kandidatuppsats i företagsekonomi; Marknadsföring  

Författare:     Reine Haddad och Louise Mattsson 

Handledare:     Jonas Kågström 

Datum:     2012- Juni 

Syfte:  Med uppsatsen vill vi undersöka om revisionsbyråernas 

marknadsföring förändrats i samband med att 

revisionsplikten för mindre bolag avskaffats, det vill 

säga om marknadsföringen påverkas av 

omvärldsfaktorer.  

Metod:  I studien används en abduktiv ansats där information 

samlats in dels via Internet (WayBack Machine) och 

dels genom att ta del av annonser från en revisionsbyrå. 

För att tydliggöra materialet sammanställdes det i 

frekvenstabeller, wordles och diagram.   

Resultat & Slutsats:  I enlighet med vad den valda teorin framställer ser vi att 

även revisionsbyråerna ändrar delar av sin 

marknadsföring när förändringar i omvärlden sker. 

Omfattningen av förändringarnas påverkan på 

marknadsföringen varierar från revisionsbyrå till 

revisionsbyrå, bland annat beroende på 

revisionsbyråernas syn på marknadsföring, hur stora 

förändringarna i omvärlden är och hur snabbt 

revisionsbyråerna tar till sig dessa förändringar.   

Uppsatsens bidrag:  Vårt examensarbete har bidragit med att ge en bild av 

hur revisionsbyråernas marknadsföring påverkas av 

förändringar i omvärldsfaktorer. Detta kan vara 

användbart då marknadsföraren måste ta dessa 

omvärldsfaktorer i akt vid planering och utformning av 

marknadsföringen. 

Nyckelord:  Revisionsplikt, revisionsbyrå, marknadsföring, påverkan 

och omvärldsfaktorer.
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Aim: Our aim with this thesis is to investigate if the marketing 

of the auditing firms has changed as a result of the 
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companies.   

 

Method: In this study we are using an abductive approach where 

information has been gathered partly through the Internet 

(WayBack Machine) and partly through advertisements 

from PwC, an auditing firm. The results of the study are 

put together in frequency tables, wordles and diagrams.  

Result & Conclusion: We can, according to the theoretical representation, draw 

the conclusion that the auditing firms are changing parts 

of their marketing due to changes in the environment. 

The dimension of the changes on the marketing 

fluctuates from auditing firm to auditing firm, depending 

on, for example, the size of the changes in the 

environment, how quick the auditing firms are adjusting 

to these changes and the auditing firm’s vision of 

marketing.  

Contribution of thesis:  The contribution of our thesis is to illustrate how the 

marketing of the auditing firms are changing due to 

environmental factors. This can be useful when the 
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when planning and designing the marketing activities.  
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1. Inledning 
I detta kapitel ska vi behandla grunden för vårt arbete. Här presenteras inledning, bakgrund, 

syfte, avgränsning, problem samt metoden som använts för arbetet. Kapitlet syftar till att ge 

läsaren en inblick i hur vi som författare har arbetat och resonerat oss fram till de val vi har 

gjort.1 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Val av arbete 
Det har under många år debatterats livligt om vilka företag som ska omfattas av revisionsplikt 

och vilka som inte skall omfattas av den. Det har även debatterats om vilka konsekvenser ett 

avskaffande skulle medföra för revisorerna och de drabbade företagen.2 Synen är splittrad 

angående om konsekvenserna av avskaffandet är positiva eller negativa. Skatteverket har 

flertalet gånger uttryckt att revisionsplikten har underlättat i deras arbete då revisorernas 

arbete utgör ett underlag som blir lättare för Skatteverket att hantera än om ett företag inte 

skulle haft revisorer.3 Dock finns det de som menar att en slopad revisionsplikt innebär att 

revisorerna slipper det moraliska dilemmat gällande ställningstagandet att inte ge företag 

rådgivning till övervägande del eller att revisorn bryter mot reglerna om jävighet.4 På grund 

av dessa oenigheter har vårt intresse för ämnet väckts.  

Det har sedan tidigare utförts flertalet arbeten om hur den avskaffade revisionsplikten kan 

komma att påverka revisionsbyråerna5. Med anledning av detta valde vi att koncentrera vår 

uppsats på hur marknadsföringen förändrats på grund av avskaffandet. Det har nämligen visat 

sig att lagändringar kan komma att påverka marknadsföringen och vilken kundgrupp man 

väljer att vända sig till6, därför vill vi ta en närmare titt på om det verkligen finns ett samband 

mellan marknadsföringen och förändringar i omvärlden. Om det har skett några förändringar i 

revisionsbyråernas marknadsföring vill vi även se hur snabbt dessa har skett. 

Vi vill i detta arbete undersöka hur revisionsbyråernas marknadsföring har förändrats i 

samband med avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Vi vill även undersöka 

hur snabbt revisionsbyråerna har anpassat sig till de nya förhållandena på marknaden. 

1.1.2 Revisorns arbete 
En revisor arbetar med att kontrollera att ekonomisk information som ett företag lämnar är 

korrekt, detta genom att granska årsredovisning samt rapportera sina slutsatser i en 

revisionsberättelse som bifogas till företagens årsredovisningar.7 I och med att 

årsredovisningar ska publiceras och är offentliga så är revisionsberättelsen en form av kvitto 

på att intressenter får en mer korrekt uppfattning om företagets ekonomiska ställning.8 Då 

revisorn i sin granskning kan få en stor inblick i företagets icke offentliga handlingar och kan 

göra en mer kritisk bedömning av de handlingar som företas av företaget, gör det att företag 

                                            
1
 Rienecker, L. Stray Jørgensen, P. (2008); s. 195 

2
 Ribbestam, S. (2008); s. 39 och  Gandy, M. (2007); s. 46 

3
 Lennartsson, R. (2010); s. 20-21 och Precht, E. (2008); s. 32-33 

4
 SFS 2005:551; ABL 9:17 och Ribbestam, S. (2008); s. 39 

5
 Sökresultat Diva 2012-04-02 kl. 11.48  

6
 Thorne LeClair, D. (2000); s.207 

7
 FAR (2006); s.19 

8
 Carrington, T. (2010); s.23 
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med revisor får en mer tillförlitlig årsredovisning. De möjligheter till granskning som revisorn 

har, då denne besitter kunskap om vad som kan anses vara en normal förändring i ett företag 

från år till år samt vad som kan anses vara misstänksamt. Intressenter har inte samma 

möjligheter som revisorn till granskning och därför kan det underlätta för företaget att ha en 

revisor, då det till exempel kan underlätta för ett kreditinstitut att godkänna ett lån. En revisor 

har ständig kontakt med sina kunder både genom telefon och kontinuerliga besök.9 Detta gör 

att revisorn får en större förståelse för företagets verksamhet. Förståelsen inbegriper bland 

annat att revisorn ska bilda en uppfattning om företagets storlek, dess kunder, välfärd samt 

planering för framtiden. Allt detta är viktigt för att enklare kunna upptäcka om företagets 

årsredovisning är missvisande eller ej.10  

1.1.3 Revisionsplikt  

Revisionsplikt infördes i Sverige år 1983 och innebär att alla aktiebolag ska ha revisor för att 

säkerställa kvaliteten på ekonomiska rapporter.11 Syftet med att införa revisionsplikten var 

främst att man skulle förebygga felaktigheter i företagens redovisningar.12 Revisionsplikten 

har även underlättat för bland annat Skatteverket som inte behöver göra lika djupgående 

granskningar av företagens redovisningar då en revisor redan genomfört detta arbete.13 

Den första november år 2010 fastställdes regeringens lagförslag om avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre aktiebolag. Med mindre aktiebolag anses ett företag som inte 

uppfyller två av dessa krav för de två senaste räkenskapsåren: 

● Medelantalet anställda är mer än 3 personer i företaget. 

● Balansomslutningen i företaget överstiger 1,5 miljoner kronor.  

● Nettoomsättningen i bolaget uppgår till 3 miljoner kronor.14 

 

Trots att det inte längre är något krav på att mindre företag ska ha en revisor väljer ändå 

många mindre företag att ha revisor.15 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur och om marknadsföringen av revisionsbyråer 

påverkas av ny lagstiftning gällande revision. De marknadsföringskanaler som vi kommer att 

undersöka är Ernst & Youngs och KPMG:s marknadsföring på deras respektive hemsidor 

samt PwC:s annonser. Huvudsyftet ger oss även en möjlighet att kunna se hur snabbt 

revisionsbyråerna anpassat sin marknadsföring efter lagförändringen. Detta kommer att ge en 

indikation på hur mycket yttre faktorer påverkar revisionsbyråerna. 

1.3 Avgränsning 
Vi har avgränsat detta arbete till att undersöka marknadsföringen hos de tre internationellt 

största revisionsbyråerna som även finns i Sverige, dessa är PwC, KPMG och Ernst & 

Young16. Då revisionsplikten avskaffades vid olika tidpunkter i flera olika länder17 så har vi 

                                            
9
 Intervju, 11:e april, 2012 

10
 Carrington, T. (2010); s. 92-94 

11
 Wallerstedt, E. (2009); s. 228 och SFS 1982:739 10:3 

12
 FAR (2006); s. 73-74 

13
 Intervju, 11:e april, 2012 

14
 SFS 2005:551; ABL 9:1 

15
 Intervju, 11:e april, 2012 

16
 Big Four; hämtad 2012-04-13 kl. 14.09  

17
Thorell, P.; Norberg, C. (2005); s. 13 
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valt att endast fokusera på den svenska marknaden. Anledningen till denna avgränsning är att 

vi annars skulle bli tvungna att jämföra ett annat lands avskaffningsår med Sveriges vilket 

skulle innebära problem då man måste ta hänsyn till olika påverkansfaktorer för de olika åren 

och även ta hänsyn till att marknadsföringen kan vara i olika utvecklingsfaser vid de olika 

åren. Vi En annan avgränsning som gjorts är att vi har valt att endast använda förstasidan på 

Ernst & Youngs och KPMG:s respektive hemsidor samt de annonser vi erhållit från PwC. 

Anledningen till detta är att alla de tre revisionsbyråer, som studien innefattar, inte var villiga 

att lämna ut gammalt marknadsföringsmaterial, och att vi genom att själva samla in data får 

en mer objektiv ställning i detta arbete. Med anledning av denna avgränsning minskas vårt 

perspektiv på marknadsföring till att främst inbegripa Ernst & Youngs och KPMG:s 

internetbaserade marknadsföring samt PwC:s annonser, som alla är riktade till företag. Den 

teori som behandlas i uppsatsen kommer att handla om marknadsföring generellt då detta 

gäller även för internetbaserad marknadsföring. 



 

5 
 

2. Metod 
Detta kapitel är främst till för att ge läsaren en inblick i hur författarna gått till väga för att 

utreda det valda ämnet. I kapitlet behandlas val av ansats, urval, metodkritik och källkritik, 

samt för- och nackdelar med dessa val. 

2.1 Ansats 
Vid insamling av data kan man välja mellan två olika metoder, dessa är kvantitativ och 

kvalitativ metod. Kvantitativ metod innebär att man försöker generalisera resultaten utifrån en 

större mängd insamlad information. Man använder sig främst av välorganiserade instrument 

för att samla in data.18 Den data som samlas in med kvantitativ metod kallas hårddata och 

behandlas statistiskt, varefter forskaren drar sina slutsatser utifrån de data man samlat in.19 

Kvalitativ metod innebär att man försöker hitta mönster och teorier i redan befintliga 

situationer för att kunna beskriva samhället eller omvärlden på bästa möjliga sätt.20  

Den data vi har samlat in tyder på en kvantitativ metod, men det sätt vi behandlar vår data 

tyder på en mer kvalitativ metod. Eftersom insamlandet av data sker genom att beräkna 

frekvenser av hur ofta ord förekommer så innebär det att dessa data är kvantitativa. Dock är 

syftet med detta arbete att hitta mönster i hur marknadsföringen har förändrats, vi har därmed 

ett kvalitativt syfte. 

De traditionella ansatserna som en forskare kan använda sig av i sitt arbete är deduktiv eller 

induktiv ansats. Med deduktiv ansats menas att forskaren bygger upp ett resonemang utifrån 

redan befintliga teorier på ett rationellt sätt, för att sedan dra slutsatser av detta. Den induktiva 

ansatsen innebär att forskaren istället för att utgå från teorier, utgår från verkligheten och 

därefter drar slutsatser och hittar relevanta teorier från de iakttagelser forskaren gjort.21   

Till skillnad från dessa traditionella, renodlade ansatser har vi anpassat vår ansats till hur vi 

verkligen arbetar. Vi växlar mellan de båda traditionella ansatserna, genom att anpassa arbetet 

med denna uppsats både efter teori och efter verklighet. Kännetecknande för en abduktiv 

ansats är att problemet är utgångspunkten22, vilket är anledningen till att vi valt att använda 

oss av denna ansats i arbetet. Här nedan illustreras hur den abduktiva ansatsen används i detta 

arbete för att förtydliga innebörden av denna ansats ännu mer.   

                                            
18

 Olsson, H.; Sörensen, S. (2011); s. 148 
19

 Ejvegård, R. (2009); s. 38 
20

 Ibid. s. 131 
21

 Lagerholm, P. (2010); s 91 
22

 Kågström, J. (2011); s. 28-29 
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Figur 1. Illustration av abduktiv anssats 

 

Med abduktiv ansats menas att man utgår från det problem man har för att sedan växla mellan 

teori och empiriskt material för att successivt arbeta sig fram till en slutsats. Vägen från 

problem till slutsats är inte alltid så klar som den deduktiva och induktiva ansatsen antyder 

utan kräver ofta att man anpassar sig efter det arbete som situationen kräver just vid det 

tillfället. Man kan exempelvis börja lösa problemet ur ett teoretiskt perspektiv men om man 

fastnar så försöker man arbeta sig vidare genom det empiriska perspektivet istället.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Den första informationskällan vi hade i arbetet var de marknadsföringsannonser som PwC 

tillhandahållit oss. Annonserna som tillhandahölls speglade åren 2004 till 2012. Vi kom dock 

fram till att annonserna från endast denna byrå inte skulle vara tillräckligt för en analys, därför 

började vi söka efter annat marknadsföringsmaterial för revisionsbyråerna och kom då fram 

till att deras respektive hemsidor skulle kunna användas i arbetet. Med anledning av detta 

valde vi att använda det material som tillhandahållits av PwC, då deras hemsida var för 

ordfattig för vårt arbete, samt Ernst & Youngs och KPMG:s respektive hemsidor. För att få 

tillgång till Ernst & Youngs och KPMG:s respektive hemsidor använde vi en hemsida som 

heter WayBack Machine som lagrar ögonblicksbilder av olika hemsidor från tidigare år. På 

hemsidan WayBack Machine fanns det hemsidor lagrade från år 2001 och framåt, men vi 

valde att koncentrera oss på åren 2007 och framåt. Anledningen till detta är att det är dessa år 

som är mest relevanta i förhållande till arbetets huvudsyfte.  

För att sammanställa den empiriska informationen har presentationshjälpmedlet Wordle 

används, nedan följer en tydligare presentation av hjälpmedlet. Vi har använt Wordle för att 

snabbt och tydligt kunna lyfta fram de mest centrala delarna i revisionsbyråernas 

marknadsföring.  
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För att även kunna visa att det är de mest centrala delarna som har plockats fram användes 

Excel. Vi började då med att redigera texten i Word och ta bort alla tecken som inte kan tolkas 

som ord och sedan gjorde vi Pivottabeller av orden i Excel. Detta har gjort att vi kan se vilken 

frekvens ett ord har, med frekvens menar vi hur många gånger ett ord uppkommer i den totala 

textmassan. Vi har dock varit tvungna att ta bort ord som till exempel “att” och “och” samt 

lägga ihop böjningar av ord till ordets grundform, detta för att resultatet inte ska bli 

missvisande. Pivottabellerna har vi även översatt engelska ord till svenska och sammanfört 

dessa till ordets grundform. Slutligen har resultaten sammanställts i topplistor för de olika 

revisionsbyråerna. Denna topplista omfattar en varierad mängd ord beroende på ordens 

frekvens. Vi har inte kunnat välja ett bestämt antal ord för alla frekvenstabeller utan har 

istället fått bryta frekvenstabellerna när en frekvens tar slut. Valet av denna brytpunkt är för 

att inte resultatet ska bli missvisande då vi valt att, inom varje frekvens, sortera orden i 

bokstavsordning.  

För att göra resultatet av datainsamlingen tydligare för läsaren kommer vi i avsnittet som 

behandlar detta presentera resultaten i en bearbetad sammanfattning av det som visas av 

wordles och frekvenstabeller. För att läsaren ändå ska kunna se de resultat vi utgått från vid 

presentationen har vi valt att bifoga frekvenstabeller och wordles i bilagor till arbetet. I 

avsnittet som behandlar resultatet har vi även valt att dela in det empiriska materialet i olika 

ordkategorier, dessa kategorier har vi valt utifrån trender som vi har uppmärksammat i 

frekvenstabellerna. Syftet med dessa kategorier är att ge läsaren inblick och förståelse för vad 

frekvenstabellerna och wordles verkligen innebär. För att underlätta för läsaren och undvika 

missförstånd har respektive ordkategori i frekvenstabellerna markerats med en färg. 

En sökmotor som använts mycket i vårt arbete för att hitta vetenskapliga artiklar, som 

behandlar detta ämne eller som motiverar de val vi har gjort, är GoogleScholar. Relevant 

litteratur har använts som en komplettering till den information som finns i de vetenskapliga 

artiklarna. I teorikapitlet har vi valt att använda den uppställning som Philip Kotler använder 

sig av i Principles of Marketing, detta främst för att uppställningen är tydlig och för att Philip 

Kotler sägs vara en guru inom marknadsföring23. Ännu en anledning till denna uppställning 

valts är att även andra författare har liknande upplägg med några få ändringar.  

Intervju är en annan metod som vi har valt att använda då vi anser detta vara en bra metod för 

att få en realistisk uppfattning om vad en revisor gör i sitt arbete. Vi har dock varit mycket 

sparsamma med att använda intervjuer i arbetet då vi tror att intervjuer skulle kunna ge en 

vinklad bild till fördel för revisionsbyråerna, vilket vi vill undvika. Vi satsar istället på att 

försöka ge läsaren en så objektiv bild som möjligt.  

För att kunna komma fram till en slutsats med arbetet har vi i en analys av det empiriska 

materialet valt att fokusera på frekvenstabellerna vid bearbetningen av materialet. Detta då vi 

anser att frekvenstabellerna ger en mer rättvisande bild av ordfrekvenserna än vad våra 

wordles gör. För att göra framställningen av det empiriska materialet så tydligt som möjligt, 

har vi valt att dela in detta avsnitt i samma rubriker som det empiriska materialet har delats in 

i, samt en rubrik, under vilken de samband vi ser mellan ordkategorierna och 

revisionsbyråerna presenteras. För att ytterligare tydliggöra underlaget till de diskussioner vi 

för i analysen har vi valt att visa de samband vi har sett i diagram. Diagrammen kompletteras 

med Pearson’s r, som förklaras nedan, för de korrelationer och motkorrelationer vi finner, för 

att visa hur stora sambanden är.   

                                            
23

 Blythe, J (2011); s.84-86 



 

8 
 

2.3 Wordle  
Detta hjälpmedel används för att snabbt få en överblick över vad en mängd text 

huvudsakligen handlar om. Hemsidan visualiserar de ord i texten som har störst frekvens 

genom att storleken på orden bestäms beroende av hur ofta orden används.24  

 

Figur 2. Exempel på hur en wordle kan se ut. 

Ord Frekvens Procent 

Företag 12 48% 

Hjälp 6 24% 

Connectedthinking™ 4 16% 

Möjlighet 3 12% 

Tabell 1.  Exempel på hur en frekvenstabell kan komma att se ut. 

Här ovan är ett exempel på hur ett wordcloud kan se ut om man gjort det på hemsidan 

Wordle. Vi har även valt att komplettera wordcloudet med en frekvenstabell med de ord som 

är mest förekommande i texten. Frekvenstabellen visar hur många gånger ett ord förekommer 

i texten samt hur stor procent ordfrekvensen för ett ord utgör av det totala antalet ord i texten. 

För att resultatet inte skall bli missvisande har vi valt att bortse från ord som ”och”, ”att”, 

”om”, ”en” och ”är”, dessa ord har ingen mening i denna studie och därför har dessa 

uteslutits.  

En nackdel med Wordle är att hemsidan inte tar hänsyn till fraser utan endast enskilda ord, 

dessutom tar Wordle inte hänsyn till olika böjningar av ord.25 Detta gör att orden kan bli tagna 

ur sitt sammanhang och att frekvensen i vissa fall kan bli missvisande då flera böjningar av ett 

ord kan ses som helt olika ord. För att frekvensen inte ska bli missvisande har vi valt att göra 

frekvenstabellen i Excel och där beräkna frekvensen oberoende av ordets böjningar och språk. 

                                            
24

 McNaught, C.; Lam, P. (2010); s. 630  
25

 Ibid; s. 641  
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2.4 Pearson’s r 
Pearson’s r är ett mått på korrelation, den visar hur stort samband det är mellan två variabler. 

Korrelationen kan variera från +1 till -1, där +1 innebär att variablerna har en perfekt 

korrelation och -1 tyder på att variablerna har perfekt motkorrelation.
26

 I arbetet används 

Pearson’s r för att visa hur stor korrelationen är mellan olika samband som vi finner i det 

empiriska materialet.  

2.5 Urval 
Vi har i vår studie valt att granska tre av de internationellt största revisionsbyråerna som finns 

i Sverige, vilka är PwC, Ernst & Young och KPMG.27 Anledningen till att vi valt just dessa 

revisionsbyråer är att de i stort sett är rikstäckande och att vår förhoppning är att se en 

tydligare effekt av lagändringens påverkan än om vi valt mindre, lokala revisionsbyråer. 

Som underlag för vårt arbete har vi valt att använda annonserna från PwC samt resterande 

revisionsbyråernas hemsidor från olika tidpunkter. Gällande hemsidorna har vi valt att 

använda deras förstasida för att lättare kunna generalisera resultatet och få en så rättvisande 

bild som möjligt. En annan anledning till detta val är att det finns vissa begränsningar i 

WayBack Machine, det går visserligen att gå in på olika flikar men man vet då inte vilket 

datum WayBack Machines ögonblicksbild kommer ifrån. Ännu en orsak till vårt val är att det 

även har visat sig att det endast tar 50 millisekunder för att läsaren ska bilda sig en 

uppfattning om företaget eller dess hemsida28, vilket innebär att det är förstasidan som har 

störst betydelse för de som besöker hemsidan. 

2.6 Metodkritik 
Det finns alltid någon nackdel oavsett vilken metod man väljer att arbeta med, det är dock 

centralt att fördelarna med den metod man väljer är fler eller av större betydelse, än fördelarna 

med de metoder man väljer bort. I vårt fall är den abduktiva ansatsen den ansats som lämpar 

sig bäst av de tre olika ansatserna, då denna är lite mer flexibel och passar vår datainsamling 

och vårt arbetssätt bättre. En nackdel med den abduktiva ansatsen skulle kunna vara att det 

finns en större risk att man missar viktiga delar då det är mycket empiri och teori som ska 

bearbetas samtidigt. För att undvika detta i största möjliga mån har arbetet strukturerats upp 

genom att vi, bit för bit, arbetar oss igenom examensarbetet och koncentrerar oss på så sätt på 

det som för stunden är aktuellt och genomför detta helhjärtat. 

Vi har vid bearbetningen av data använt hemsidan Wordle som presenterar alla ord i en text i 

storleksordning utifrån vilken frekvens de förekommer i, med detta finns både fördelar och 

nackdelar. De nackdelar som finns är att Wordle inte presenterar vilken frekvens orden har, 

vilket kan vara missvisande då till exempel ett ord kan ha förekommit en eller två gånger mer 

än ett annat ord men ändå vara dubbelt så stort. Ännu en anledning till att wordles kan vara 

missvisande är att hemsidan har plockat bort många pronomen såsom orden ”du” och ”vi”. 

För att försöka undvika detta problem har vi har valt att komplettera våra wordles med 

frekvenstabeller från Excel, så att läsaren även kan se hur många gånger ett ord har 

förekommit. En annan nackdel med Wordle är att hemsidan varken tar hänsyn till ordens 

böjningar eller det sammanhang som orden används i. För att komma runt detta problem har 

                                            
26

 Rodgers, J. L.; Nicewander, W. A. (1988); s. 60 
27

 Big Four; hämtad 2012-04-13 kl. 14.09 
28

 Lindgaard, G.; Fernandes, G.; Dudek, C.; Brown, J.(2006); s. 125 
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vi valt att i frekvenstabellerna slå ihop böjningar av samma ord till ordets grundform. Denna 

förenkling gör att resultaten blir mer lättöverskådliga och förenklar processen när en 

jämförelse mellan olika årtal och företag skall göras. Den stora fördelen som har gjort att vi 

valt att arbeta med Wordle är att man snabbt kan få ett helhetsintryck av en längre text och 

man behöver inte heller någon större yta för att sammanfatta texten. Man kan ha skilda åsikter 

om i vilken utsträckning wordles kan användas i olika forkningssyften, till exempel kan någon 

tycka att det ser för lekfullt och barnsligt ut medan andra kan tycka att det är ett bra sätt att 

lyfta fram de mest centrala delarna i annars så strikta rapporter.      

I den del av arbetet som behandlar presentation av resultat har vi valt att själva kategorisera 

materialet genom att utgå från frekvenstabellerna. En nackdel med att vi själva valt kategorier 

för avsnittet är att vår tolkning av materialet kommer att speglas genom detta, vi anser dock 

att det är att föredra för att läsaren ska ges samma inblick och förståelse i materialet som vi 

som författare har. Detta då enbart en presentation av frekvenstabeller och wordles utan 

förklarande text inte skulle ha gett samma förståelse för den läsare som inte är lika insatt i 

ämnet.   

Vi har i arbetet valt att dels använda de annonser vi fått från PwC och dels använda 

förstasidan på KPMG:s och Ernst & Youngs hemsidor. Anledningen till att PwC:s annonser 

änvänds är att det inte gick att öppna PwC:s gamla hemsidor för 2008 och 2009 på WayBack 

Machine, samt att PwC:s förstasidor på hemsidorna inte var så ordrika att de kunde användas 

som underlag för vårt arbete. En nackdel med att använda annonserna är att urvalet har gjorts 

av PwC och att vi därmed inte vet vilka annonser de har valt att utesluta och varför de har 

uteslutit dessa. Skälet till att det är förstasidan på de övriga revisionsbyråernas hemsidor som 

används är att vi anser att det är förstasidan som ska väcka deras kunders intresse att ta sig 

vidare på hemsidan. Dessutom om man skulle ta någon annan sida än förstasidan så är det inte 

säkert att alla företagen har lika layout och att man hamnar på en, för jämförandet, likvärdig 

sida. Nackdelen med att det endast är förstasidorna som jämförs är att inte alla revisionsbyråer 

har en informativ förstasida vilket gör att resultaten kan bli ojämna mellan revisionsbyråerna 

då antalet ord på förstasidan kommer att skilja sig åt, man kommer dock fortfarande att se 

vilket budskap revisionsbyråerna vill framföra till sina kunder. En nackdel vi ser med att två 

olika marknadsföringskanaler används i vårt arbete är att det till en början kan se ojämförligt 

ut. Vårt arbete fokuseras dock på frekvensen av olika ord och berörs därför inte, i så stor grad, 

av denna nackdel. 

I den inledande delen av uppsatsen har vi valt att använda en intervju med en revisor på PwC. 

Anledningen till detta är att det blir lättare att få en inblick i hur en revisor arbetar rent 

praktiskt, men även en inblick i vad lagförändringen innebär inom revision. När man i arbeten 

har använt sig av en intervju bör man ta hänsyn till att det kan förekomma intervjuareffekter, 

det vill säga intervjuaren och den som blir intervjuad skapar en relation till varandra, som kan 

påverka resultaten av intervjun29. Vi tror dock inte att detta har någon större betydelse i vårt 

fall, då vi höll oss till ganska allmänna frågor under intervjun och respondenten svarade 

allmänt för de flesta byråerna, då hon själv arbetat på olika revisionsbyråer. Dessutom är den 

delen av vår uppsats som vi har använt intervjun i endast till för läsarens förståelse för ämnet 

och påverkar därmed inte de slutsatser som dras i detta arbete. De fördelar som en intervju 

kan medföra är främst att intervjuaren lättare kan undgå missuppfattningar då man dels kan 

förklara både frågan och svaren utförligare men man kan även ta till sig respondentens icke-

verbala kommunikation såsom kroppsspråk30.   

                                            
29

 Hultén, P.; Hultman, J., Eriksson, L.T. (2007); s. 76 
30

 Ibid s. 77 



 

11 
 

Valet av brytpunkter för frekvenstabellerna har både fördelar och nackdelar, en nackdel med 

detta är att de skilda frekvenserna blir svåra att ställa mot varandra och göra en homogen 

jämförelse eftersom vi har olika antal ord i “topplistorna”. Vi tycker dock att detta är att 

föredra framför att man bryter mitt i samma frekvens, då ord med samma frekvens som orden 

som kommer med i topplistan faller bort, trots att de är lika betydelsefulla.  

2.7 Källkritik 
Med källkritik menas att man ska ställa sig kritiskt till om de källor man använt i arbetet är 

trovärdiga och oförvanskade.31 Vi har valt att använda oss av ett upplägg på källkritiken som 

ser ut så här: 

● Äkthet 

● Tidssamband 

● Oberoende 

● Tendensfrihet32 

 

2.7.1 Äkthet  
Detta kriterie innebär att man ska kontrollera om källans information är tillförlitlig och valid.33  

Vid bedömningen av äktheten gällande den litteratur som vi använt i arbetet har vi varit 

noggranna med att välja ut litteratur som är relevant och som stöds av andra källor. Detta har 

vi gjort främst för att förebygga att vi inte skriver felaktig information till läsaren. Självfallet 

har vi även tagit upp om delade meningar om ett ämnesområde förekommer för att ge en så 

tydlig och rättvis bild som möjligt.  

Vi ifrågasätter äktheten hos WayBack Machine då vi inte har möjlighet att kontrollera om den 

information som källan utger är riktig, det finns inte heller någon säkerhet för att det datum 

som WayBack Machine anger stämmer överens med revisionsbyråernas hemsidor vid just den 

tidpunkten. Vi kommer dock i detta arbete att anta att denna information är riktig, då 

motsatsen inte kan bevisas och då revisionsbyårerna i nuläget har en liknande layout på sina 

hemsidor.  

Vi ifrågasätter inte äktheten i PwC:s annonsers innehåll, utan vi ifrågasätter den bild vi får av 

annonserna eftersom de har gjort ett urval av annonser som de sedan gett till oss. Anledningen 

till att innehållet i annonserna inte ifrågasätts är att innehållet stämmer överens med den bild 

som vi fått av hemsidorna från samma tidsperiod. 

Vid användandet av artiklar anser vi att den äkthet som finns i den information som utges är 

stor, på grund av att alla de artiklar som vi har valt har publicerats på något sätt och att de, för 

att de ska få publiceras måste de ha genomgått kvalitetsgranskningar34. De artiklar som 

använts i arbetet och som kan anses vara tvivelaktiga skulle i så fall kunna vara 

debattartiklarna, dock har dessa endast använts för att tydliggöra att det finns skilda meningar 

inom området. De vetenskapliga artiklarna som vi har valt att använda har vi även granskat 

kritiskt genom att vara uppmärksamma på hur många som har citerat artikeln, vem författaren 

är, var den publicerats samt om layout eller något annat i artikeln avviker från normerna i 

vetenskapliga artiklar.  

                                            
31

 Hultén, P.; Hultman, J., Eriksson, L.T. (2007); s. 83 
32

 Thurén, T. (2005); s. 13 
33

 Ibid. s. 13   
34

 Uppsala Universitetsbibliotek 2012-04-12 kl 13.05 
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Den intervjun som genomförts för att få en inblick i en revisors arbete anser vi förmedla en 

riktig bild av det arbete som revisorn utför, eftersom att vi genom andra källor samt genom 

egna kunskaper har bildat en liknande uppfattning. Möjligheten att respondenten i intervjun 

skulle ha varit partisk tycker vi kan uteslutas, då respondenten dels har arbetat på olika 

revisionsbyråer och dels att denne inte försökte sälja in företaget utan berättade endast om den 

roll revisorn har.  

2.7.2 Tidssamband  
Kriteriet tidssamband innebär att man ska vara uppmärksam på om källans aktualitet i 

jämförelse med händelsen är tvivelaktig eller på något sätt kan ifrågasättas.35 

Vi anser att de källor som använts i arbetet är aktuella och i de sammanhang som tiden har 

betydelse så har vi redan vid valet av källa tänkt på detta och valt de källor som är mest 

aktuella.  

2.7.3 Oberoende  
Med oberoende menas att man ska vara observant på om informationen i källan i fråga enbart 

kan återfinnas i denna källa eller om den är baserad på andra källor.36  

Vi har vid granskandet av de källor som använts i arbetet använt de ursprungskällor som vi 

hittat när vi bland annat läst artiklar istället för att använda ett referat för källhänvisningen. 

Detta har vi gjort för att försäkra oss om att inga modifieringar av texten har skett.  

2.7.4 Tendensfrihet 
Kriteriet tendensfrihet står för de externa faktorer eller intressen som kan ha påverkat källans 

utformande och därmed gjort källan vinklad till någons fördel.37 Det är viktigt att källorna i en 

uppsats är så objektiva som möjligt så att författarens presentation av verkligheten inte blir 

skev.38  

De böcker som använts i uppsatsen anser vi inte vara vinklade, eftersom de beskriver ämnet 

generellt. Den information som hämtats från böckerna stöds även av andra källor, vilket gör 

att vi får uppfattningen om att informationen är objektiv. Om informationen skulle ha varit 

subjektiv skulle vi ha sett större skillnader mellan de olika källorna och deras framställning av 

ämnet.  

Den mest subjektiva källan vi har använt i arbetet är intervjun med Wiktoria Ingvarsson som 

arbetar som revisor på PwC. Det är inte hennes beskrivning av revisorsyrket som vi anser 

skulle kunna vara vinklad utan hennes personliga uppfattningar om hur marknadsföringen 

förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag. Anledningen till att 

beskrivningen av arbetet inte är vinklad är att hon endast berättade om generell information, 

utan egna åsikter. De personliga uppfattningar som hon tog upp i intervjun är inget som vi 

kommer att stödja oss på i analysen av de resultat vi kommer fram till, utan endast användas 

som tillägg till våra slutsatser.  

                                            
35

 Thurén, T. (2005); s. 13  
36

 Ibid. s. 13  
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 Ibid. s. 13  
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 Rienecker, L. Stray Jørgensen, P. (2008); s.258 
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Vi anser att WayBack Machine är en objektiv källa då hemsidan endast förmedlar en bild av 

hur den sökta hemsidan såg ut vid den tidpunkten, då det inte finns någon möjlighet att 

kontrollera om den exakta tidpunkten stämmer har vi fått anta att informationen stämmer.  

Annonserna som vi blivit tilldelade från PwC skulle kunna ifrågasättas när det gäller 

tendensfriheten. Anledningen till detta är att vi endast fått ett urval av annonser och de har 

kunnat välja ut vilka annonser de skulle skicka till oss. Trots att PwC:s hemsidor inte använts 

i arbetet, då dessa inte är tillräckligt rika på ord för ett arbete, har vi jämfört annonserna med 

hemsidorna från samma årtal och kommit fram till att annonserna speglar samma budskap 

som hemsidorna för revisionsbyråerna.  

De vetenskapliga artiklar som vi stödjer vår uppsats på anser vi vara objektiva eftersom vi 

noggrant har valt ut dessa och vi skulle ha fått ett mer oseriöst intryck av artikeln om det hade 

förekommit subjektiv information i den.    
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3. Teori 
I detta avsnitt presenterar vi de utgångspunkter som behövs för att i senare avsnitt kunna dra 

slutsatser. Teoriavsnittet ska ge dig som läsare och oss som författare en inblick i den 

ämneskunskap som krävs för att kunna förstå problemet och de slutgiltiga resultaten39.  

3.1 Marknadsföring 
“Marketing is managing profitable customer relationships.”

40
  

Marknadsföringens främsta mål är att maximera kundnytta så att företaget fyller kundernas 

behov optimalt. Genom maximeringen vill företaget locka till sig nya kunder samtidigt som 

man vill utveckla och utöka sin nuvarande kundkrets.
41

  

”The aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or 

service fits him and sells itself.”
42

 

Om företagen lyckas med att skapa produkter som maximerar nyttan hos kunden kommer 

företagen inte behöva lägga ner lika mycket kraft på att marknadsföra produkterna utan 

företaget kan, genom att förstå sina kunder väl, skapa produkter som säljer sig själv.
43

 

3.1.1 Relationsmarknadsföring 
“Utgångspunkten i relationsmarknadsföringen är att en relationsorientering ökar fokus på 

kunden i marknadsföringen, gör det lättare för företaget att behålla sina kunder och gör det 

möjligt för olika aktörer att över tid hjälpa varandra till ökade intäkter samt minskade 

kostnader.”44 

Detta citat visar att det är centralt för ett företag att vårda relationerna med sina kunder och 

med andra aktörer på marknaden för att verksamheten skall fungera så bra som möjligt 

gällande leveranser, mottagande och försäljning av produkter. Den mest centrala delen av 

relationsmarknadsföringen är dock relationen till kunden45, som tidigare nämnts är företaget 

beroende av kunderna, det är även viktigt att både kunden och företaget kan känna tillit till 

varandra
46

. För att företaget ska kunna bygga nya relationer eller stärka redan befintliga 

relationer är detta marknadsföringssätt av största vikt
47

. Det är dock inte bara att bygga nya 

relationer som är viktigt för företagen utan även att dessa relationer är långvariga och att 

relationen är vinstgivande för båda parter.
48

 

Customer Relationship Management (CRM) innebär att företaget behöver samla in 

information om kundens preferenser och information som till exempel ålder, kön, antal barn 

                                            
39

 Lagerholm, P (2010); s 22 
40

 Kotler, P.; Armstrong, G.; Wong, V.; Saunders, J. (2008); s.6 
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 Drucker, P. F. ( 1986) ; s. 49 
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44

 Ibid. s.141 
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 Kotler, P; Armstrong, G.; Parment, A. (2011); s. 19 
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och bostadsort för att kunna skapa så personliga och lockande erbjudanden som möjligt. 

Företaget strävar genom detta efter att få så starka kundrelationer och lojala kunder som 

möjligt.49 Lojala kunder tenderar att marknadsföra företag omedvetet genom att tala gott om 

företagets produkter och service, detta kan leda till att företaget utökar sin kundkrets genom 

att endast göra ett bra arbete. Det är viktigt för företagen att deras kunder är nöjda, annars kan 

det motsatta scenariot inträffa. Detta innebär att om en kund är missnöjd med en 

produkt/tjänst eller en del av en produkt/tjänst, kommer denne förmodligen att berätta detta 

för närstående och därigenom försämras deras intryck av företaget. Genom att göra en kund 

missnöjd riskerar företaget att kunden i fortsättningen undviker företagets produkter eller 

tjänster.50 CRM används även ofta vid marknadsföring i business-to-business-relationer och 

börjar bli en nödvändighet på business-to-business-marknaden.51 

I relationsmarknadsföring finns olika typer av relationer, horisontella eller vertikala, vilka 

innefattar företagets distributionskedja respektive produktens förädlingskedja.
52

 Horisontella 

relationer innefattar företag som är på samma nivå i förädlingskedjan, exempel på sådana 

relationer är ett företags relation till sina konkurrenter, banker, försäkringsbolag, m.m. De 

vertikala relationerna inbegriper företag som befinner sig på olika nivåer i förädlingskedjan. 

Exempel på vertikala relationer är relationerna mellan grossist, detaljist och kund.53 Det är 

viktigt att företagen är måna om både sina vertikala och horisontella relationer eftersom dessa 

relationer är grunden till det nätverk som företaget bygger upp. 

Grunden i det synsätt som innebär att företag bygger nätverk innebär att man utvidgar synen 

på företagets relationer till att inte enbart förhålla sig till företagets direkta relationer utan 

även indirekta relationer,54 så som relationen mellan detaljistens leverantör och detaljistens 

bank. Dessa två parter har ingen direkt relation till varandra, men de har genom detaljisten en 

indirekt relation eftersom leverantören påverkar detaljisten som i sin tur påverkar banken. 

Slutsatsen av detta är att allt som händer inom nätverket påverkar de parter som nätverket 

består av55. Detta innebär även att parterna inom nätverket måste kunna lita på varandra då det 

skapar ett närmare samarbete och de annars skapar en osäkerhet inom nätverket, vilket 

påverkar alla parters ekonomi och engagemang.
56

 Ett nätverk handlar inte endast om att man 

ska kunna lita på varandra, utan det handlar även om att ha förståelse för hur alla relationer i 

nätverket binds samman för att kunna marknadsföra företaget på olika nivåer i nätverket.
57

 

3.1.2 Marknadsföring business-to-business (B2B) 
Företag måste anpassa sin marknadsföring efter de kunder man vill nå ut till och efter de 

förhållanden som råder på den specifika marknaden.58 Med business-to-business (B2B) menas 

att ett företag har andra företag som kunder.59 Särskilt utmärkande för B2B-marknaden är att 

företagen ofta inte har så många kunder, utan istället få men stora kunder, resultatet av detta 
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blir att antalet affärshändelser blir färre men varje affärshändelse blir mer omfattande.60 Med 

tanke på att varje affärshändelse är omfattande är båda parterna beroende av att de kan lita på 

varandra, detta leder till att företag i B2B-marknaden måste vårda sina relationer väl för att 

varje “kund” har så stor betydelse för företagets fortsatta verksamhet.61 De relationer som 

företagen skapar till varandra på B2B-marknaden blir ofta mer betydelsefulla och långvariga 

än relationer på business-to-customer-marknaden (B2C), detta eftersom det är en större och 

mer övervägd process att köpa eller sälja något på B2B-marknaden. Anledningen till att det är 

en större process är att det finns så få aktörer på B2B-marknaden och de relationer som redan 

har byggts upp mellan företagen är svåra att snabbt ersätta. En bidragande faktor är även att 

det handlar om mycket större summor än i B2C-marknaden.62 En annan faktor är att B2C-

marknaden är beroende av att B2B-marknaden fungerar, då en icke-fungerande B2B-marknad 

leder till att det inte kommer några produkter till B2C-marknaden.63  

Ytterligare något som kännetecknar B2B-marknaden är att varje affärshändelse är noggrant 

övervägd och kalkylerad av båda parter.64 På B2B-marknaden är storleken på företagen av 

stor betydelse för deras förhållande till varandra, detta eftersom ett mindre företag ofta står i 

underläge när det gäller förhandlingar mot större företag, rent ekonomiskt sett.65 Kunderna på 

B2B-marknaden har dock större förhandlingsmöjligheter än kunder på B2C-marknaden har, 

på grund av att de har större inverkan på företaget de är kunder hos.     

3.1.3 Faktorer som påverkar marknadsföringen 
“Most changes in business have a direct parallel in marketing.”66 

Marknadsföringen påverkas av flera olika faktorer i företagets omgivning, dessa faktorer 

påverkar hur företaget blir tvungna att ständigt anpassa och förändra sin marknadsföring för 

att hålla sig till sin målgrupp.67 Detta leder till att de som arbetar med marknadsföring i 

företaget kontinuerligt måste hålla sig uppdaterade på vad som sker i företagets omgivning.68  

3.1.3.1 Mikrofaktorer 
Mikrofaktorer är faktorer som finns i företagets direkta omgivning och som påverkar 

företagens marknadsföring på ett eller annat sätt. Dessa faktorer är företaget, leverantörer, 

mellanhänder, kunder, konkurrenter och allmänhet.69 Då dessa faktorer är avgörande för 

kundernas tillfredsställelse är de nödvändiga för marknadsföraren att ta i akt vid utförandet av 

marknadsföringen.70 Om en av mikrofaktorerna förändras på något sätt kommer det att få 

konsekvenser för de resterande faktorerna eftersom de har ett nära samband.71 
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Figur 3. Företagens mikrofaktorer
72

 

 

3.1.3.1.1 Företaget 

Med faktorn företaget menas att alla avdelningar eller dotterbolag påverkar det ursprungliga 

företagets marknadsföring eftersom det, utifrån sett, har en effekt på hela företaget. Alla olika 

delar i ett företag bör interagera mot ett gemensamt syfte så att de bildar en helhet.73 Detta 

samarbete innebär att ledningen måste framföra sitt syfte med verksamheten till de övriga 

anställda för att de ska veta vilket mål de ska sträva efter, parallellt kommer detta även att 

avspegla sig i ett ekonomiskt perspektiv. Även om alla enskilda personer arbetar med olika 

uppgifter, ses det ändå som en helhet utifrån.74  

3.1.3.1.2 Leverantörer 

Leverantörer är en stor del av företaget då företaget ofta bygger sin verksamhet utifrån de 

produkter som leverantören levererar till företaget. Detta innebär att företaget har bildat ett 

beroende till sina leverantörer då de ofta förlitar sig på leverantörernas punktlighet. Företaget 

bör välja leverantörer noggrant då företagets rykte gentemot kunderna står på spel om varorna 

inte blir levererade till kunderna i tid.75  

3.1.3.1.3 Mellanhänder 

Då företaget kanske inte hanterar all kundkontakt själva är det viktigt att företaget kan lita på 

sina mellanhänder. Dessa mellanhänder har ofta stort inflytande på kunderna och är därför av 

stor betydelse för företaget, då dessa kan påverka kundernas uppfattning av företaget såväl 

positivt som negativt.76  

3.1.3.1.4 Kunder 

Den viktigaste mikrofaktorn i företagets omgivning som påverkar och påverkas av företagets 

marknadsföring är företagets kunder77, utan kunderna skulle inte företagen existera78. 
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Beroende på vilken uppfattning kunderna redan har om företaget, så ändras det fokus som 

marknadsföringen har. Exempelvis om kunderna redan har en positiv uppfattning om 

företaget, kan företaget lägga större fokus på att marknadsföra produkterna de erbjuder och 

inte varumärket. 79  Om kunderna däremot har en negativ uppfattning om företaget, bör 

företaget istället fokusera på att ändra kundernas uppfattning till det bättre.  

3.1.3.1.5 Konkurrenter 

För att företagen ska ha en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna måste företagen visa 

kunderna att de erbjuder en större kundnytta och tillfredsställelse än vad konkurrenterna 

erbjuder, detta är grunden i all marknadsföring. För att detta ska vara möjligt behöver 

företagen ha ständig uppsikt över sina konkurrenter och deras utveckling, detta även om 

företagen tror att de har ett försprång gentemot konkurrenterna för att de ska kunna vara säkra 

på att så är fallet.80 Det finns två typer av konkurrenter, direkta och indirekta. Att två företag 

är direkta konkurrenter innebär att båda företagen erbjuder samma typ av produkt och att de 

riktar sig till precis samma kundgrupp. Indirekta konkurrenter är företag som riktar sig till 

samma kundgrupp men med produkter som är substitut till varandra. Det finns fyra 

utgångspunkter att identifiera sina konkurrenter utifrån: 

● Konkurrenssyfte - Företagens vilja att kunderna prioriterar deras produkter framför 

andras.  

● Den tillfredsställelse produkterna tillför kunden - Företagens vilja att uppfylla 

kundernas behov.  

● Identifiering av kundgruppens betalningsvilja - Olika kunder är villiga att betala olika 

mycket för samma produkt eftersom de har olika preferenser.  

● Verksamhetsområde - Företagens vilja att specialisera sig inom sitt 

verksamhetsområde.81   

3.1.3.1.6 Allmänhet 

Till allmänhet hör faktorer som har ett intresse i eller påverkar företaget på ett eller annat sätt, 

sådana faktorer kan exempelvis vara media, finansiella institut, staten och 

konsumentorganisationer.82  

3.1.3.2 Makrofaktorer 
Makrofaktorerna syftar till företagets omgivning i ett större perspektiv, detta perspektiv 

innefattar demografiska, ekonomiska, ekologiska, teknologiska, politiska och kulturella 

faktorer.
83

 Man har tidigare trott att makrofaktorerna inte har så stor inverkan på företagets 

marknadsföring men senare studier har visat på motsatsen, att förändringar i omvärldsfaktorer 

avspeglar sig i företagen och därmed även i deras marknadsföring.
84

 Även om faktorerna 

kanske inte alltid har en direkt inverkan på företaget så har de i alla fall en indirekt inverkan, 

eftersom faktorerna i makromiljön påverkar hela samhället och inte bara företagets 
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verksamhet. På grund av detta måste marknadsföraren alltid vara medveten om förändringar 

som sker i makrofaktorerna och anpassa marknadsföringen efter dessa.
85

     

 

Figur 4. Företagens makrofaktorer
86

 

 

3.1.3.2.1 Demografiska faktorer 

Demografi innebär att man studerar statistik över hur en avgränsad befolkning är sammansatt, 

till exempel genom att studera samband mellan ålder och in- respektive utflyttning till en stad. 

Anledningen till att den demografiska faktorn är viktigt för marknadsförare är att den har stor 

inverkan på hur marknadsföringen för företaget ska formuleras för att locka en så stor del av 

befolkningen som möjligt.87 Genom att man vet hur befolkningen är sammansatt vet man även 

hur marknaden ser ut, eftersom den innefattar befolkningen, vilket gör att företaget kan 

utveckla framtida möjligheter utifrån hur marknaden ser ut.88  

3.1.3.2.2 Ekonomiska faktorer 

De ekonomiska faktorerna innebär att människors inköpsbeteende och prioriteringar ändras på 

grund av ändrade ekonomiska villkor. Detta påverkar vilka produkter företagen kan sälja, men 

även hur de ska marknadsföra sig för att fortfarande vara attraktiva för den valda 

målgruppen.89 Det är inte bara målgruppens ekonomiska ställning som påverkar företaget utan 

även världsekonomin, då världsekonomin exempelvis påverkar inflation, import, export samt 

räntenivåer i de berörda länderna. Dessa faktorer påverkar företagen både direkt och indirekt 

då både företagens ekonomi och målgruppens ekonomi påverkas samtidigt.90  

3.1.3.2.3 Ekologiska faktorer 

De miljökonsekvenser som företagens verksamhet skapar är något som marknadsföraren 

måste ta hänsyn till i sitt arbete. Eftersom folk i allmänhet blivit mer uppmärksamma på 

miljöfrågor måste företagen i sin marknadsföring inbegripa de åtgärder företaget vidtar för att 

minska sin miljöpåverkan. Detta kan göra att målgruppen får ett större förtroende för företaget 
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då de ser att företaget värnar om miljön.91 Den ekologiska faktorn innebär inte bara 

begränsningar i marknadsföringen utan skapar även nya möjligheter då efterfrågan av ett 

miljötänk skapar nya marknader.92  

3.1.3.2.4 Teknologiska faktorer 

Teknologin förändras och utvecklas ständigt och påverkar människors vardag och livsstil på 

olika sätt.93 Gällande de teknologiska faktorerna finns det olika aspekter av påverkan, bland 

annat marknadsföringens teknologiska utveckling och produkternas teknologiska utveckling. 

Med marknadsföringens teknologiska utveckling menas att nya marknadsföringskanaler 

ständigt upptäcks, vilket gör att företagen måste följa denna utveckling för att inte halka efter 

konkurrenterna. Produkternas teknologiska utveckling är minst lika viktig som 

marknadsföringens teknologiska utveckling och innebär att företaget måste utveckla sina 

produkter i samma takt som teknologin utvecklas för att fortfarande kunna leva upp till 

målgruppens efterfrågan.94   

3.1.3.2.5 Kulturella faktorer  

I de kulturella faktorerna inbegrips flera olika element däribland religion, familj, skola och 

politik.95 Gemensamt för dessa beståndsdelar är att de påverkar människors värderingar och 

syn på vad som är viktigt att prioritera.96 Det som är viktigt för marknadsföraren att ta i akt är 

sättet denne uttrycker sin marknadsföring på, alla i målgruppen kommer förmodligen inte att 

acceptera samma sorters marknadsföring. Marknadsföraren måste alltså dels hålla sig inom 

ramen för vad som är acceptabelt inom samhällets kultur samt även försöka undvika det som 

denne tror kan anses stötande inom målgruppen.97 

3.1.3.2.6 Politiska faktorer 

När man talar om politiska faktorer menar man lagar, myndigheter och påtryckningsgrupper 

som förespråkar en förändring. Typiskt för de politiska faktorerna är att de påverkar eller 

begränsar företag och befolkning i samhället.98 Den förändring som förespråkas behöver inte 

alltid vara negativ utan kan även skapa möjligheter för företaget, det är dock alltid av största 

vikt att marknadsföraren ständigt är uppdaterad på förändringar av dessa faktorer. 

Uppdateringen krävs för att företaget ska kunna dra nytta av möjligheter eller begränsa 

negativa konsekvenser på grund av denna förändring.99 Marknadsföraren måste inte bara vara 

uppmärksam på de förändringar som har skett utan denne måste även granska om det finns 

diskussioner om eventuella framtida förändringar. Detta för att undvika att företaget blir 

sårbart i förhållande till dess konkurrenter.100 Förutom att marknadsföraren måste vara 

uppmärksam på nya lagstiftningar, måste denne även förstå lagens inverkan på olika nivåer i 

samhället för att kunna se hur detta kommer att påverka företaget både på kort och på lång 

sikt.101 Till exempel kan en sänkning av restaurangmomsen innebära att priserna på mat sänks 

                                            
91

 Kotler, P; Armstrong, G.; Parment, A. (2011); s. 86 och Kotler, P. (2011); s. 132 
92

 Mossberg, L.; Sundström, M. (2011); s. 92 
93

 Kotler, P; Armstrong, G.; Parment, A. (2011); s. 91 
94

 Mossberg, L.; Sundström, M. (2011); s. 88 
95

 Ibid. s. 79 
96

 Kotler, P; Armstrong, G.; Parment, A. (2011); s. 93 
97

 Mossberg, L.; Sundström, M. (2011); s. 79 
98

 Kotler, P; Armstrong, G.; Parment, A. (2011); s. 92 
99

 Mossberg, L.; Sundström, M. (2011); s. 81 
100

 Thorne LeClair, D. (2000); s. 207 
101

 Kotler, P.; Armstrong, G.; Wong, V.; Saunders, J.  (2008), s. 214 



 

21 
 

och fler äter då på restauranger oftare, vilket skulle innebära att restauranger får en högre 

omsättning, vilket gör att de kan, eller blir tvungna, att anställa mer personal, vilket i sin tur 

leder till att arbetslösheten minskar inom branschen, vilket gynnar samhällsekonomin i stort. 

Dessa konsekvenser som kan uppkomma på grund av politiska beslut måste marknadsföraren 

ha i åtanke när denne utformar marknadsföringen för ett företag inom restaurangbranschen 

eller för ett företag som på något annat sätt påverkas av momssänkningen102. Det är alltså inte 

bara lagar som behandlar marknadsföringen direkt som marknadsföraren måste ta hänsyn till, 

utan även andra lagar som på något sätt påverkar företagets verksamhet eller kan komma att 

göra det. Man bör även ta hänsyn till förändringar av internationella lagar som kan påverka 

samhällsekonomin i stort103. Ju fler marknader och länder företaget är verksamt inom, desto 

mer komplex blir marknadsförarens uppgift att vara uppmärksam på förändringar i 

lagstiftningar och andra politiska beslut. En lagförändring i företagets hemvistland kan 

exempelvis innebära att lagförändringen även påverkar företagets verksamhet i ett annat land 

och omvänt104.  
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4. Empiriskt material 

I detta kapitel presenteras de resultat vi har fått genom vår datainsamling, vi har valt att 

presentera data genom att i text sammanfatta våra wordles och frekvenstabeller, detta för att 

resultaten ska bli mer lättförståeliga för läsaren.  

Vi har valt att i detta avsnitt sammanfatta och tydliggöra de frekvenstabeller och wordles som 

datainsamlingen gett oss för att läsaren lättare ska få en överskådlig bild och förståelse för 

resultaten. Vi har även valt att bifoga alla frekvenstabeller och wordles för att den läsare som 

vill ska kunna se de fullständiga resultaten. Det empiriska avsnittet kan verka förrädiskt kort 

eftersom frekvenstabellerna och wordles ligger i bilagor och inte presenteras här, anledningen 

till denna disposition är att arbetet skulle bli mer svårläst om de inte placerades i bilagor.  

Vi har delat in resultaten i kategorier utifrån trender vi uppmärksammat i materialet. De 

kategorier som vi valt för att beskriva trenderna i materialet ansåg vi vara passande då vi såg 

att dessa typer av ord förekom hos alla tre revisionsbyråer, dock i varierande frekvens. 

Tanken med detta är att beskriva trenderna i materialet och hur dessa har förändrats på grund 

av omvärldsfaktorer.    

4.1 Relationsrelaterade ord 
Med relationsrelaterade ord menar vi ord som direkt tilltalar ”kunden” eller ”läsaren” som 

besöker hemsidorna eller läser annonserna, det vill säga ord som används för att skapa en mer 

personlig relation till kunderna som till exempel användning av pronomen.  

Vi har uppmärksammat att alla tre revisionsbyråerna till en större del använder 

relationsrelaterade ord i sin marknadsföring, då dessa ord varje år kommit med på våra 

topplistor. En tydlig trend som finns i materialet för Ernst & Young och PwC är att orden 

”du” och ”vi” förekommer i väldigt hög frekvens mellan åren 2007 och 2011 och därför alltid 

hamnat på topp 1 och 2. År 2012 fortsatte denna trend för PwC och orden ”vi” och ”du” kom 

därmed även här på första respektive andra plats medan dessa ord för Ernst & Young 

hamnade på första respektive sjuttonde plats. För KPMG syns dock en annan trend, de 

använder inte dessa ord lika ofta som de andra revisionsbyråerna och med anledning av detta 

har dessa ord hamnat längre ner på topplistorna för KPMG. Undantag från denna trend är 

dock år 2008 då ordet ”du” kom på andra plats och år 2012 då ordet ”vi” kom på första plats i 

frekvenstabellen.  

När vi bearbetat materialet har vi i bilagorna 3-5 markerat ord som hör till denna kategori med 

färgen blå.  
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4.2 Tjänsterelaterade ord 
Dessa ord innefattar alla ord som beskriver revisionsbyråernas olika tjänster och deras vilja att 

hjälpa kunderna.  

Ernst & Young har under åren 2008 till 2011 använt sig av tjänsterelaterade ord i en stor 

utsträckning för att marknadsföra sina tjänster, vilket tydligt syns i Ernst & Youngs wordle 

nedan från år 2010. Vi ser dock att revisionsbyrån under år 2012 valt att lägga större tyngd på 

att de är specialister, än på själva utbudet av tjänster. 

 

Figur 5. Wordle för Ernst & Young år 2010. 

De andra revisionsbyråerna, PwC och KPMG, har under samtliga år inte lagt lika stort fokus 

vid att marknadsföra sina tjänster då tjänsterelaterade ord endast förekommer med något ord 

per år, dock är ofta detta ord med på våra topplistor men inte i den övre delen av topplistan. 

Detta illustreras i bilagorna 4 och 5.  

De ord som hör till denna kategori har vi i bilagorna 3-5 valt att markera med en grön färg. 

4.3 Företagsrelaterade ord 
Denna kategori har vi valt med anledning av att revisionsbyråer endast har företag som 

kunder då det endast är företag som är i behov av deras tjänster. Anledningen till att det 

endast är företag som är beroende av revisionsbyråers tjänster är att det endast är juridiska 

personer (det vill säga företag) som är bokföringsskyldiga och skyldiga att lämna 

årsredovisning.
105

 Numera är det endast krav på att medelstora till stora aktiebolag ska få sin 

årsredovisning granskad av en revisor, dock kan mindre företag, om de själva vill, välja att ha 
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en revisor.
106

 Revisionsbyråer arbetar inte endast med revidering utan även med till exempel 

bokföringshjälp och skattefrågor.
107

   

Vi har i materialet uppmärksammat att KPMG under samtliga år ofta har använt sig av denna 

ordkategori då ordet ”företag” förekom som listetta under åren 2007 till 2011 och tvåa under 

året 2012.  

PwC och Ernst & Young har använt företagsrelaterade ord i ungefär samma procentuella 

utsträckning som KPMG men orden hamnar ändå inte så högt upp på topplistan för PwC och 

Ernst & Young då andra ord använts flitigare.  

Röd är den färg som vi valt att använda för att markera denna kategori av ord i bilagorna 3-5.  

4.4 Konkurrensrelaterade ord 
För att företag ska fånga fler kunders intresse måste de framställa sig som bättre än sina 

konkurrenter
108

 och det är dessa ord som ingår i denna kategori. De ord som revisionsbyråerna 

har valt för att framstå som bättre än sina konkurrenter bygger bland annat på 

revisionsbyråernas storlek då de vill visa att de finns globalt men även på deras kompetens 

och deras möjlighet att hjälpa kunden. Det finns även ord som ”Sverige”/”Sveriges” och 

”år”/”året” som används i dessa sammanhang för att utmärka sig.  

Vi ser att KPMG:s användning av konkurrensrelaterade ord fluktuerar över åren, men vi ser 

ändå en mestadels positiv trend för denna ordkategori då frekvensen har ökat från år 2007 till 

år 2012, med sin topp år 2010, vilken illustreras i bilden nedan. För PwC och Ernst & Young 

ser vi dock att dessa ord inte förekommit i lika stor utsträckning, ett undantag är dock år 2007 

för PwC då de använt en stor variation av Konkurrensrelaterade ord. 

 

Figur 6. Wordle för KPMG år 2010. 

För att markera denna ordkategori har vi valt en lila färg i bilagorna 3-5.    
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4.5 Övriga ord 
I denna kategori har vi valt att samla ord som vi finner vara utmärkande för 

revisionsbyråernas marknadsföring, men som inte passar in under de övriga kategorierna.  

Vi ser en tendens till att Ernst & Young under samtliga år använt sig av ordet ”risk” och att 

det ofta förekommit tillsammans med ordet ”tillväxt” (2010-2012). Under år 2012 har Ernst & 

Young använt dessa ord tillsammans med ”osäkerhet” i större utsträckning än tidigare. 

PwC har från och med år 2008 mer och mer börjat trycka på ordet ”vision”/”visioner”, vilket 

kan sess i bilden nedan. KPMG har dock inte några speciellt utmärkande ord förutom 

”fonder” och ”hedgefonder”, vilket var år 2010. 

 

Figur 7.Wordle för PwC år 2008. 

Vid markeringen av dessa ord har vi använt oss av färgen orange i bilagorna 3-5. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi med hjälp av teorin att diskutera och analysera de resultat som 

presenterats i empiri avsnittet. Vi kommer även att diskutera möjliga orsaker till de resultat vi 

har presenterat.  

Vi har i analysen valt att fokusera på det resultat vi ser i frekvenstabellerna istället för i våra 

wordles, eftersom vi ser att våra wordles är lite för missvisande för att användas till en analys. 

Anledningen att de är missvisande till viss del är att de inte tar hänsyn till vilket språk orden 

är skrivna på eller vilken böjning ordet har. I frekvenstabellerna har vi dock tagit hänsyn till 

detta och översatt samt ändrat alla ord till dess grundform, med anledning av detta grundar vi 

analysen på dessa tabeller. 

I analysavsnittet har vi valt att dela in i samma rubriker som det empiriska materialet för att 

underlätta för läsarens förståelse av analysen. Vi har även sammanställt de samband vi har sett 

i materialet under ytterligare en rubrik för att tydliggöra sambanden. För varje rubrik 

diskuteras skillnaderna och likheterna för varje revisionsbyrå och år, om vi ser några tydliga 

mönster och försöka hitta förklaringar för detta.   

5.1 Relationsrelaterade ord 
Den trend vi ser hos Ernst & Young och PwC när det gäller denna kategori är att båda 

revisionsbyråerna har en tendens till att använda mycket relationsrelaterade ord som till 

exempel ”du” och ”vi” i sin marknadsföring. Detta anser vi tyder på att revisionsbyråerna vill 

försöka skapa mer personliga band till sina kunder. Anledningen till denna åsikt är att 

användning av personliga pronomen tenderar att snabbt skapa en starkare relation till 

målgruppen
109

. Den uppåtgående trenden vi ser hos revisionsbyråerna kan även bero på att 

relationsmarknadsföring har blivit en större nödvändighet för att lyckas inom B2B-

marknaden
110

. Detta är även en stor del i relationsmarknadsföringen då det handlar om att 

bygga och stärka relationer med sina kunder.
111

 Dessa relationer anser vi kunna stärkas genom 

att revisionsbyråerna visar kunden att båda parterna ligger på samma nivå. Genom att visa 

kunden att de är jämställda, kan revisionsbyråerna göra att företagen känner sig tryggare och 

får mer tillit i samarbetet.
112

 Med en skapad trygghet tror vi att det finns mindre risk att 

företagen känner rädsla för att ställa frågor eller göra ”fel”. Vi tror även att risken att 

kunderna ser revisorn som ett hot minskar då revisorns uppgift är att kontrollera företagets 

redovisning. 

Tabellerna nedan illustrerar frekvensen för de mest förekommande orden under åren 2009 och 

2012 för revisionsbyrån Ernst & Young. Detta är ett exempel på den skillnad vi ser från 

perioden före och efter avskaffandet av revisionsplikten i november år 2010. Här ser vi att 

relationsrelaterade ord under år 2012 inte har lika hög frekvens som tidigare, revisionsbyrån 

har istället valt att fokusera sin marknadsföring på andra teman såsom till exempel yttre 

osäkerheter, dessa kommer att analyseras närmare under rubriken ”Övriga ord”. 
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Ernst & Young 

  

Ernst & Young 
 

 
Top 14 2009 

   

Top 17 2012 
  

 
Ord Frekvens Procent 

 

Ord Frekvens Procent 

1 vi 77 4,79% 1 Vi 53 3,02% 

2 du 52 3,24% 2 global 36 2,05% 

3 bransch 23 1,43% 3 rapport 25 1,43% 

4 revision 20 1,25% 4 osäkerhet 23 1,31% 

5 rådgivning 17 1,06% 5 företag 22 1,25% 

6 global 16 1,00% 6 transaktioner 20 1,14% 

7 transaktioner 16 1,00% 7 Skatt 19 1,08% 

8 mest 15 0,93% 8 tillväxt 19 1,08% 

9 Skatt 15 0,93% 9 Risk 18 1,03% 

10 tjänster 15 0,93% 10 europa 17 0,97% 

11 verksamhet 14 0,87% 11 Press 17 0,97% 

12 finansiell 13 0,81% 12 verksamhet 17 0,97% 

13 erbjuda 12 0,75% 13 skicka 16 0,91% 

14 risk 12 0,75% 14 finansiell 15 0,86% 

    

15 specialisttjänster 14 0,80% 

    

16 bransch 13 0,74% 

    

17 Du 13 0,74% 

Tabell 2. Frekvenstabell för Ernst & Young år 2009 och år 2012. 

Hos KPMG ser vi dock ingen tydlig trend utan de har under samtliga år använt orden ”du” 

och ”vi” men det finns dock inget mönster i frekvensen av orden. Mellan åren 2007 och 2012 

har frekvensen av ordet ”vi” pendlat mellan 0.91% och 3.53% och frekvensen för ordet ”du” 

har varierat mellan 0.70% och 1.59%. Denna stora variation för båda orden gör att vi inte tror 

att KPMG använder sig av relationsmarknadsföring till lika stor del som de andra 

revisionsbyråerna. År 2012 har dock dessa ord legat i topp i KPMG:s frekvenstabell men vi 

kan inte i år veta om det är en tillfällighet eller om de nu har börjat använda sig av mer 

relationsmarknadsföring än tidigare. Då vi ser att KPMG inte i någon större utsträckning 

använder sig av relationsmarknadsföring tror vi att de försöker hålla distans till sina kunder 

för att uppnå ett mer professionellt samarbete. Genom att hålla distans till sina kunder tror vi 

att KPMG kommer kunna fånga de kunder som inte blir lockade av de andra 

revisionsbyråernas marknadsföring. En annan möjlighet kan vara att KPMG använder sig av 

relationsmarknadsföring, men en annan typ av denna marknadsföring, då 

relationsmarknadsföringen är beroende av vilken typ av relation man har till sina kunder
113

.  

Revisionsbyråns relationsmarknadsföring är eventuellt inte uttryckt i ord som vi kan se i den 

här undersökningen, utan bygger möjligen mer på relationer i samband med deras arbete. 
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I diagrammet nedan illustreras de olika revisionsbyråernas användning av relationsrelaterade 

ord. Vi ser inget direkt samband i denna användning förutom att alla revisionsbyråer från år 

2008 till 2009 ökade frekvensen av relationsrelaterade ord. Anledningen till detta kan vara de 

påbörjade diskussionerna om avskaffad revisionsplikt för mindre bolag i kombination med 

den begynnande finanskrisen. Genom att försöka stärka relationerna till sina kunder vill 

revisionsbyråerna skapa en större tillit mellan sig själva och kunderna. Denna tillit är av stor 

betydelse för att nätverket
114

 ska fungera under perioder då dramatiska förändringar sker i 

omvärlden. 

 

Diagram 1. Relationsrelaterade ord för de olika revisionsbyråerna. 
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5.2 Tjänsterelaterade ord 
Ernst & Young har under samtliga år haft stor frekvens av ord i denna kategori i förhållande 

till de andra revisionsbyråerna. Ni kan i diagrammet nedan se hur den procentuella frekvensen 

fördelar sig över åren för Ernst & Young gällande tjänsterelaterade ord.  

 

 

Diagram 2. Tjänsterelaterade ord för Ernst & Young under perioden 2007-2012 

År 2008 ser vi en topp som innebär att tjänsterelaterade ord utgjorde 9,04 % av det totala 

antalet ord på Ernst & Youngs hemsida under detta år. Vi ser även att den procentuella 

frekvensen efter år 2008 gick ner och börjar nu, till år 2012, stabiliseras på cirka 3,5 %. Detta 

visar på att någon händelse av större betydelse förekom detta år vi tror att det kan vara det året 

som många började diskutera om en lagförändring inom revisionsplikten då det finns väldigt 

många debattartiklar om ämnet från just denna period. För att inte revisionsbyrån ska utsättas 

för risken att förlora någon kund är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar i 

lagstiftning redan innan de blivit konstaterade lagar
115

. Genom att revisionsbyrån ligger steget 

före och börjar sin förändring redan när en diskussion om lagförändring kommer på tal lämnar 

de inget till slumpen, utan planerar istället in förändringen i verksamheten för säkerhets skull. 

För PwC:s procentuella frekvensförändring gällande denna kategori ser man att frekvensen 

har minskat mellan åren 2007 och 2010 för att sedan stabiliseras på 0,86 %. Detta tror vi kan 

ha sin förklaring i att PwC under samma period har ökat användningen av relationsrelaterade 

ord och även ord som ingår i kategorin övriga ord. En förklaring till att revisionsbyrån 

minskat användningen av tjänsterelaterade ord tror vi är att de föredrar att förknippas med 

visioner istället för en viss typ av tjänster. Vår uppfattning är att denna vision syftar till att få 

kunden att se nyttan av revisionsbyrån som en helhet istället för de enskilda tjänsterna då 

helheten inte är lika enkel att byta ut som de enskilda tjänsterna. För att uppnå denna 
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helhetsbild måste revisionsbyråns anställda både enskilt och tillsammans
116

 arbeta ständigt 

med att bygga upp denna bild hos kunderna. 

När det gäller de procentuella förändringarna i denna kategori för KPMG ser vi toppar under 

åren 2008 och 2010, den procentuella ökningen är dock större år 2010 än år 2008. Detta tror 

vi kan bero på att man, år 2008, började diskussionen om avskaffandet av revisionsplikten, 

men år 2010 blev avskaffandet ett faktum, vilket kan ha påverkat det resultat vi ser. Vi ser 

även ett samband mellan användningen av tjänsterelaterade ord och Konkurrensrelaterade ord 

när det gäller KPMG då diagrammen i det närmaste följs åt. Detta samband har sitt ursprung i 

att KPMG verkar ha använt tjänsterelaterade ord i stor utsträckning för att marknadsföra sig 

som bättre än sina konkurrenter.  

5.3 Företagsrelaterade ord 
I bilaga 7, som visar den procentuella ordfrekvensen för varje ordkategori för PwC, ser vi att 

användningen av företagsrelaterade ord minskade mellan åren 2007 och 2009 varpå 

frekvensen började plana ut till 1,38 %. Vi ser att revisionsbyrån för samma period som 

minskningen, ökade användningen av relationsrelaterade respektive övriga ord. Detta kan ha 

sin förklaring i att PwC under denna period flyttade fokus från företagen till individen och 

började satsa på att visa att deras arbete inte endast går ut på att utföra enstaka tjänster utan de 

vill uppnå en helhetsbild. Som stöd för detta resonemang ser vi även att revisionsbyråns 

användning av tjänsterelaterade ord har minskat markant under den nämnda perioden, denna 

minskning som även tidigare har nämnts handlar om att revisionsbyrån vill få kunden att 

känna ett behov av PwC:s alla tjänster.     

KPMG:s användning av företagsrelaterade ord ökade mellan åren 2007 och 2009, då 

frekvensen fick sin topp varefter en minskning skett för att sedan stabiliseras på en nivå på 

2,11 %, detta visas i bilaga 8. Vi tror att förändringen mellan åren 2008 och 2009 har sin 

förklaring i att KPMG verkar ha ökat användningen av företagsrelaterade ord för att behålla 

befintliga kunder. Genom att stärka relationerna till sina befintliga kunder skapar 

revisionsbyrån ett mer långsiktigt samarbete mellan parterna, vilket ger KPMG en större 

möjlighet att få avkastning av sina relationer
117

. Samtidigt ser vi att revisionsbyrån under 

samma tidsperiod har minskat användningen av både tjänsterelaterade och 

konkurrensrelaterade ord. Minskningen av frekvensen för företagsrelaterade ord från år 2009 

och framåt anser vi beror på att KPMG, på grund av någon yttre omvärldsfaktor, har ändrat 

sin marknadsföring till mer relationsorienterad, då vi ser en uppåtgående trend i användandet 

av relationsrelaterade ord.  

När det gäller Ernst & Young ser vi i bilaga 6 att användandet av denna ordkategori ökade 

mellan åren 2007 och 2008 och sedan minskat fram till år 2010 för att därefter marginellt öka. 

Förändringen i användningen av denna ordkategori under åren 2007 och 2008 tror vi kan 

förklaras genom att revisionsbyrån har fokuserat mer på att behålla sina existerande kunder 

och på att marknadsföra ett större utbud av tjänster till dessa. Detta ser vi även då 

användningen av konkurrensrelaterade ord under samma period har minskat. Anledningen till 

att en minskning av användandet av företagsrelaterade ord inträffade mellan åren 2008 och 

2010 tror vi skulle kunna vara en effekt av den finanskris som då rådde
118

, då vi även ser en 

uppåtgående trend för ordkategorin övriga ord under denna period. Genom att revisionsbyrån 

får sina kunder att inse att det finns stora risker på marknaden ser vi att de försökte tilltala fler 
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kunder genom att öka användningen av relationsrelaterade ord under åren 2008 och 2009. 

Denna analys har sitt stöd i att ändrade villkor i världsekonomin påverkar
119

 det lilla 

företaget/kunden såväl som det stora. 

5.4 Konkurrensrelaterade ord 
Användningen av denna ordkategori för KPMG har gått upp och ned mellan åren, vartannat år 

visar diagrammet i bilaga 8 en topp respektive dal. Detta mönster är mycket likt det vi ser hos 

tjänsterelaterade ord, där sambandet av de två ordkategorierna har ett Pearson’s r på 0,84. 

Detta värde innebär att korrelationen mellan dessa ordkategorier är mycket stor, vilket vi tror 

kan bero på att revisionsbyrån ser utbudet av sina tjänster som sin styrka gentemot sina 

konkurrenter. Företagen bör visa sina styrkor för att bevisa för kunden att de kan leverera en 

större kundnytta än deras konkurrenter
120

. Vi ser ett tydligt samband under åren 2007 till 2011 

när det gäller de två ovannämnda ordkategorierna och relationsrelaterade ord då 

förändringarna i frekvensen av relationsrelaterade ord motkorrelerar till de andra två 

kategorierna.  

För Ernst & Young och PwC förekom dessa ord i större omfattning under år 2007 än övriga år 

med undantag för Ernst & Young år 2012 då vi ser en ökning av användningen av 

konkurrensrelaterade ord. Vi tror att denna, mestadels nedåtgående trend, kan ha sin 

förklaring i att revisionsbyråerna fokuserat mer på att behålla de kunder de har, samt få dessa 

kunder att köpa fler tjänster istället för att försöka locka till sig nya kunder. På detta sätt 

stärker PwC och Ernst & Young sitt varumärke gentemot kunderna då de satsar på mer 

långsiktiga relationer
121

. 

5.5 Övriga ord 
För denna kategori har vi valt ut olika ord för de tre olika revisionsbyråerna som vi har ansett 

vara utmärkande under åren. Därför måste revisionsbyråerna här analyseras var för sig, då de 

inte är jämförbara i denna kategori. 

”Vision”/”Visioner” är de ord som vi anser ska ingå i denna kategori för PwC då vi sett att 

användningen av dessa ord har varit representerad i topplistorna från och med år 2008. En 

illustration över hur användningen av denna ordkategori har sett ut för revisionsbyrån finns i 

bilaga 7. Denna illustration visar att PwC år 2007 inte använde något av dessa ord och att de 

år 2008 började använda dem, vi ser vidare att revisionsbyrån har en fortsatt användning av 

dessa ord i sin marknadsföring. En anledningen till detta skulle kunna vara att PwC vill, i och 

med att avskaffandet av revisionsplikten kom på tal, flytta fokus från revisionen som tjänst till 

tankesättet om att man kan arbeta fram en vision tillsammans med kunden. Detta tankesätt 

delas även med Wiktoria Ingvarsson
122

. Att avskaffandet av revisionsplikten har påverkat 

PwC:s marknadsföring tyder på att yttre faktorer såsom politiska faktorer har en direkt 

påverkan på företag i allmänhet och därmed också på deras marknadsföring. Detta 

resonemang stöds även av att det inte endast är marknadsföringslagar som påverkar 

företagens marknadsföring, utan även de lagar som reglerar företagens verksamhet. Det 
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innebär att marknadsföraren måste vara inbegripen i dessa lagars innebörd och vad en 

förändring av dessa skulle innebära
123

. 

I Ernst & Youngs material har vi hittat orden ”osäkerhet”, ”risk” och ”tillväxt” som 

utmärkande ord för denna kategori. Vi fann då att orden ”risk” och ”tillväxt” följde varandra 

åt och vi tror att detta beror på att revisionsbyråerna vill uppmärksamma kunderna på att ju 

större företagen blir desto större risk är de utsatta för. Risken växer i takt med att företaget 

växer och att fler aktörer blir en del av kundernas nätverk. Allt eftersom nätverket blir större 

och fler kontakter knyts med leverantörer och mellanhänder blir företaget mer beroende av 

dessa kontakter. Utökandet av nätverket och de affärer som görs, gör att risken att få ett dåligt 

rykte genom en misslyckad affär blir större
124

. Vi tror även att revisionsbyrån vill göra 

kunderna uppmärksamma på förändringar som de vet kommer att påverka kunderna och 

risken de utsätts för. Diagrammet som ni kan se i bilaga 6 visar att användandet av denna 

ordkategori för Ernst & Young har ökat successivt sedan år 2008, dessförinnan minskade 

användandet mellan åren 2007 och 2008. En faktor som vi tror kan ha orsakat ökningen av 

dessa ord är den oroliga finansmarknaden då finanskrisen i Sverige hade sin början år 2008
125

. 

Den kraftigare ökningen som sker mellan åren 2011 och 2012, tror vi kan bero på dels 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag och dels den fortsatt oroliga 

finansmarknaden runtom i Europa.  

Vi har valt ut orden ”hedgefonder” och ”fonder” till denna ordkategori för KPMG då dessa 

var utmärkande och endast förekom under år 2010. Vi tror att anledningen till att orden endast 

förekom detta år är att ett EU-direktiv gällande fondhandel inom EU:s gränser trädde i kraft 

under år 2010 
126

. Detta påvisar att omvärldsfaktorer har en inverkan på hur revisionsbyrån 

utformar sin marknadsföring. Marknadsföraren måste därför ta hänsyn till förändringar i 

bland annat lagstiftning då dessa förändringar ofta har en inverkan på företagens 

verksamhet
127

. 

5.6 Korrelation mellan ordkategorierna 
I diagrammet nedan har vi sammanfört de procentuella frekvensförändringarna för de 

kategorier som vi ser ett samband i för Ernst & Young. Detta samband syns tydligt mellan 

kategorierna tjänsterelaterade ord och företagsrelaterade ord, då man ser att båda har en topp 

under år 2008 och sedan i det närmaste följer varandra. Graferna för dessa två ordkategorier i 

diagrammet har en korrelation på r = 0,75 vilket visar på att sambandet mellan 

ordkategorierna är stort. Vi tror att denna korrelation beror på att revisionsbyrån kan, under år 

2008, ha lagt stort fokus på att marknadsföra tilläggstjänster till redan befintliga kunder. Den 

dramatiska minskningen av användningen av dessa två ordkategorier anser vi kan ha två 

bidragande faktorer. Den första och den mest troliga faktorn är, enligt vår åsikt, den finanskris 

som hade sin början år 2008 
128

. Denna åsikt stöds även av den tredje kategorin i diagrammet, 

som inbegriper orden ”osäkerhet”, ”risk” och ”tillväxt”, då vi ser att denna ordkategori har en 

markant ökning efter år 2008. Något annat som är anmärkningsvärt i diagrammet är att grafen 

för tjänsterelaterade ord respektive övriga ord börjar och slutar på ungefär samma procentsats. 
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Diagram 3. Sambandet mellan olika ordkategorier för Ernst & Young under åren 2007 och 

2012 

En likhet som vi har sett mellan tjänsterelaterade och konkurrensrelaterade ord i PwC:s 

material illustreras i diagrammet nedan. Likheten visar på att dessa två ordkategorier har en 

stor korrelation då graferna är mycket lika med undantag från skillnaden i 

konkurrensrelaterade ord mellan åren 2008 och 2009. Likheten visas även av Pearson’s r då 

den i detta fall har ett värde av 0,90, vilket är en mycket hög korrelation. En förklaring vi tror 

är möjlig för detta samband är att PwC förmodligen har använt sina tjänster för att 

marknadsföra sig som bättre än konkurrenterna och därför ser vi samma trend i dessa två 

grafer.      

 

Diagram 4. Kollation mellan tjänstrelaterade och konkurrensrelaterade ord för PwC. 

Ett annat samband som vi ser i PwC:s material är det negativa samband mellan 

företagsrelaterade ord och övriga ord. Diagrammet nedan visar hur frekvensen för 

företagsrelaterade ord minskar när frekvensen för övriga ord ökar och vice versa. Pearson’s r 

på -0,93 visar på att motkorrelationen mellan dessa två ordkategorier är i det närmaste perfekt. 

Detta tror vi har sin förklaring i att revisionsbyrån under år 2008 började marknadsföra sig 
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som en visionsbyrå istället för revisionsbyrå då kategorin övriga ord består av orden ”vision” 

samt ”visioner”. Även de relationsrelaterade orden ökade under detta år, vilket kan ses i 

bilaga 7, vilket visar på att de vill satsa på att tilltala kunden som individ istället för företaget i 

stort.  

 

Diagram 5. Motkorrelationen för två ordkategorier för PwC.  

För KPMG:s ordkategorier tjänsterelaterade, konkurrensrelaterade och relationsrelaterade ord 

vill vi uppmärksamma två samband vi ser i diagrammet nedan. Det första sambandet vi ser är 

mellan kategorierna tjänsterelaterade och konkurrensrelaterade ord. Även i detta fall ser vi att 

revisionsbyrån verkar använda sig av sitt tjänsteutbud för att marknadsföra sin storhet 

gentemot sina konkurrenter. Detta resonemang är svårt att utesluta då dessa två grafer har en 

mycket stor korrelation med ett Pearson’s r-värde på 0,84 . Det andra sambandet vi ser för 

KPMG är att relationsrelaterade ord motvarierar till sambandet mellan tjänsterelaterade och 

konkurrensrelaterade ord med undantag för år 2012. Detta negativa samband har en 

motkorrelation på -0,49, för åren 2007 till 2011, mellan tjänsterelaterade och 

relationsrelaterade ord medan motkorrelationen mellan konkurrensrelaterade och 

relationsrelaterade ord för samma period har ett Pearson’s r-värde på -0,25. Motvariationen 

tror vi beror på att revisionsbyrån behöver stärka och fokusera på sina relationer till kunderna 

under de perioder KPMG inte fokuserar på att marknadsföra sina tjänster, detta då 

relationerna i B2B-marknaden är viktiga och en stor del av företagens konkurrenskraft
129
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Diagram 6. Korrelationen mellan KPMG:s olika ordkategorier. 

Vi har även hittat ett intressant mönster mellan revisionsbyråerna PwC och KPMG när det 

gäller företagsrelaterade ord, då graferna är varandras spegelbild mellan åren 2007 och 2010 

med en nästintill perfekt motkorrelation på r = -0,88. Båda graferna, i diagrammet nedan, 

utgår från ungefär samma punkt, men när KPMG ökar användningen av företagsrelaterade ord 

minskar samtidigt PwC:s användning av denna ordkategori. Den möjliga förklaringen till 

varför PwC minskar frekvensen av företagsrelaterade ord kan vara deras förflyttning av fokus 

gällande marknadsföringen från ett bredare synsätt där man fokuserade på företaget i stort till 

att fokusera mer på kunderna som individ, som vi upptäckt i materialet. Den anledning vi ser 

till KPMG:s förändringar i grafen är att de tidigare, i motsats till PwC, valt att fokusera mer 

på företagen i stort än en mer personligt inriktad marknadsföring. Denna trend ser vi dock 

vänder år 2009 då KPMG verkar ha flyttat fokus mot en mer personlig relation till kunden. 

Detta kan även vara ett strategiskt drag då KPMG tidigare kan ha riktat sig mer till sina 

befintliga kunder då vi anser att marknaden var mer stabil. På senare tid kan dock KPMG ha 

börjat rikta sin marknadsföring till fler enskilda individer för att locka fler kunder då 

finansmarknaden varit osäkrare.  

En förklaring till att graferna för PwC och KPMG är spegelbilder av varandra under åren 

2007 till 2010 kan vara att PwC kunde förutsäga den osäkerhet som kom att råda på 

finansmarknaden runt åren 2008 och 2009 och därför redan då började ändra sin 

marknadsföring till ett mer relationsorienterat perspektiv. Detta mer relationsorienterade 

perspektiv skulle inte komma KPMG på tankarna förrän finanskrisen var ett faktum år 2009. 

Oavsett hur marknadsföringen har sett ut innan för revisionsbyråerna, så kommer de att bli 

tvungna att göra någon förändring på grund av en orolig omgivning
130

. En annan möjlig 

förklaring är dock att revisionsbyråerna har haft olika förhållningssätt till marknadsföring och 

därför har valt olika sätt att marknadsföra sin revisionsbyrå för att de har olika typer av 

förhållanden till sina kunder
131
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Diagram 7. PwC och KPMG är varandras spegelbilder. 

Gällande konkurrensrelaterade ord visar diagrammet nedan de likheter som finns mellan 

PwC:s och Ernst & Youngs marknadsföring. Likheterna mellan graferna är inte perfekta men 

har ändå ett Pearson’s r-värde på 0,77, vilket visar på ett stort samband mellan revisionsbyråerna 

gällande denna ordkategori. Man ser en kraftig minskning av användningen av denna 

ordkategori i marknadsföringen för båda revisionsbyråerna från år 2007 till 2008 och sedan 

har frekvensen lagt sig på en lägre nivå än tidigare. Vi tror att denna förändring kan bero på 

att behovet av att marknadsföra sin storhet har minskat hos revisionsbyråerna. Detta med 

anledning av att båda revisionsbyråerna redan är så pass stora att de inte behöver ägna sin 

marknadsföring åt denna del. Vi tror även att revisionsbyråerna kan ha minskat sin 

marknadsföring inom detta område, då de anser att deras kunder sprider ett gott rykte om 

revisionsbyråerna och deras tjänster. Revisionsbyråernas befintliga kunder kan ha mycket stor 

effekt på hur den kommande kundkretsen för revisionsbyråerna kommer att se ut, eftersom de 

kan sprida goda eller dåliga rykten beroende på vilken service de har fått
132

. 

 

Diagram 8. Konkurrensrelaterade ord för PwC och Ernst & Young. 
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6. Slutsats 
Under denna rubrik presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till genom vår analys av 

resultaten, för att sedan återkoppla detta till vårt inledande syfte med uppsatsen.  

Vi har i detta arbete kommit fram till slutsatsen att de tre undersökta revisionsbyråerna ändrat 

sin marknadsföring på ett eller annat sätt, ofta har dessa förändringar föregåtts av förändringar 

av någon omvärldsfaktor. Revisionsbyråerna har olika snabbt anpassat sig till dessa 

förändringar, vi kan dock inte i denna uppsats dra några slutsatser gällande detta då man 

skulle behöva material från tidigare år för att bekräfta detta. De trender som vi har kunnat 

analysera fram ur materialet tyder på att ändrad lagstiftning påverkar företagen och deras 

marknadsföring, då vi ser att förändringar skett i marknadsföringen vid samma tidpunkter som 

lagstiftningarna har ändrats. Vi har tidigare kunnat visa hur marknadsföring idag genomsyras 

av förändringar i omvärlden
133

. Detta tyder även våra resultat på, då vi ser förändringar i 

marknadsföringen hos revisionsbyråerna vid bland annat politiska och ekonomiska 

förändringar i omvärlden. Med anledning av att vi ser att förändringar i omvärlden påverkar 

marknadsföringen på olika sätt anser vi att man skulle kunna göra en mer uttömmande 

undersökning av vilka andra faktorer i omvärlden som påverkar marknadsföringen. 

Vi har även kommit fram till slutsatsen att de tre revisionsbyråerna ofta har två ordkategorier 

som samvarierar med varandra, detta illustreras nedan för KPMG mellan 

konkurrensrelaterade ord och tjänsterelaterade ord. Vi ser även i diagrammen nedan för Ernst 

& Young en viss samvariation gällande tjänsterelaterade och företagsrelaterade ord och för 

PwC en korrelation mellan tjänsterelaterade och konkurrensrelaterade ord. Dessa samband 

fastställs även då Pearson’s r är 0,84 för KPMG, 0,75 för Ernst & Young samt 0,90 för PwC. 

Vilka ordkategorier som ingår i samvariationen varierar mellan revisionsbyråerna bland annat 

beroende på den syn vi tror att revisionsbyråerna har på marknadsföring.  

 

Diagram 9. Korrelation inom två av PwC:s ordkategorier. 
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Diagram 10. KPMG:s mest framträdande korrelationer. 

Till följd av slutsatsen ovan ser vi även att revisionsbyråerna ofta har någon ordkategori som 

motvarierar till de två samvarierande ordkategorierna, detta visas i diagrammet ovan för 

KPMG samt i diagrammet nedan för Ernst & Young. Detta gör att vi kan konstatera att 

revisionsbyråerna under olika perioder väljer att satsa mer eller mindre på att marknadsföra 

sig med vissa typer av ordkategorier, vilket vi anser beror på förändringar i revisionsbyråernas 

omvärldsfaktorer. Enligt teorin speglas alla omvärldsförändringar av sig på marknadsföringen 

hos företagen
134

, vilket stöder vårt konstaterande. 

 

Diagram 11. Tre av Ernst & Young:s ordkategorier  
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I bilden nedan illustreras en annan utveckling av vår slutsats. Vi försöker med bilden visa 

vilka olika kombinationer av ordkategorier som har förekommit i det empiriska materialet och 

hur dessa kombinationer har använts av revisionsbyråerna. 

 

Figur 8. Samband mellan ordkategorier. 

Kombinationen företagsrelaterade och tjänsterelaterade ord ser vi som ett utmärkande 

samband hos Ernst & Young. Denna kombination tyder på att revisionsbyrån väljer att 

marknadsföra ett flertal tjänster till sina redan befintliga kunder. Vi har även en kombination 

som inkluderar ordkategorierna konkurrensrelaterade och tjänsterelaterade ord, denna 

kombination används av PwC och KPMG. En kombination av konkurrensrelaterade och 

tjänsterelaterade ord finner vi att revisionsbyråerna använder för att marknadsföra sig som 

bättre än konkurrenterna då deras tjänsteutbud är deras främsta styrka. Kombinationen mellan 

företagsrelaterade och konkurrensrelaterade ord är inget vi har kunnat finna i vårt material. Vi 

anser ändå att kombinationen är möjlig för de revisionsbyråer som vill fokusera ännu mer på 

att rikta sin marknadsföring till både nya och befintliga kunder. På grund av att vi inte har sett 

denna kombination i vår studie, anser vi att denna kombination är något som kan undersökas 

närmare i en egen studie. Slutligen finns ytterligare en kombination som utgörs av alla tre 

ordkategorierna. Denna kombination skulle innebära att revisionsbyråerna i sin 

marknadsföring försöker göra den befintliga kundkretsen nöjdare genom att erbjuda fler 

relevanta tjänster samtidigt som de försöker locka nya kunder genom sitt tjänsteutbud.  
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Bilaga 1: Intervju med Wiktoria Ingvarsson, PwC Gävle 2012-04-11 

Fråga: Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

Svar: Det är väldigt omväxlande och väldigt ja hur ska man säga… samtidigt väldigt lagstyrt, 

som när vi levererar revision är det väldigt lagstyrt. Men jag som mest jobbar med små och 

medelstora företag där är det ju nya, de ringer till oss mera som ett bollplank de har oftast inte 

någon stor ekonomiavdelning med den kompetensen utan kommer de på ett problem ringer de 

till oss på revisionsbyrån, antingen mig som revisor eller någon kontakt som hjälper dem att 

ha hand om bokslut och redovisning. Så ofta kan det ju vara så att om man har planerat en 

vecka i förväg kan de skita sig på måndag eftermiddag och sen när man kommer till fredag 

eftermiddag så har man inte gjort nått av det man hade planerat för då kan det ha varit något 

företag som har haft kris eller aa eller att de vill ha hjälp snabbt. Det är väldigt omväxlande 

träffa mycket folk åå. 

Fråga: Vilka arbetsuppgifter har du som revisor? 

Svar: Man jobbar ju, även om man jobbar med revision jobbar man med annat också, inte 

bara, jag sitter inte bara och reviderar utan jag gör mycket affärsrådgivning också där man 

hjälper de med skattefrågor. Som nu på våren är det mycket deklarationsjobb både 

inkomstdeklarationer och delar av deras privata deklarationer som hör ihop med företaget då. 

Sen är det andra mindre skattefrågor och redovisningsfrågor och mycket sånt också. Så det är 

mycket revision och…huvuddelen är revision men det är väldigt mycket affärsrådgivningen 

också. 

Fråga: Är du mycket ute hos kunder eller mest på kontoret? 

Svar: Det beror på, det går lite stötvis. De här större är man ju ute hos som har ett kontor men 

de här lite mindre som kanske har kontoret hemma gör vi ju jobbet inne på kontoret. Man kan 

ju säga att de större gör vi i början på året då är man ju nästan aldrig inne på kontoret, sen när 

man ska göra deklarationer och sånt där så blir det mer naturligt att man sitter inne på kontoret 

så det är ju väldigt omväxlande. Så på hösten då ska vi göra förvaltningsrevision på de här 

större företagen och då blir man ute en period igen, så att det är väldigt omväxlande. 

Fråga: Hur skulle du beskriva att din syn på företagen är till skillnad från företagens 

intressenter, t.ex. kreditinstitut? 

Svar: Hur min syn är i förhållande till deras? Det blir ju lite svårt eftersom jag inte riktigt vet 

vad dem har för syn. Jag tror ju att vi har en helt annan eftersom att vi jobbar, vi gräver ner 

oss, jämfört med bankerna de tittar ju på den färdigt årsredovisningen och rapporter vi är men 

inne och grottar i detaljerna och tittar mer på underlag sådär och jag tror att vi har en bredare 

kunskap än till exempel banker i just företagets verksamhet, det är min personliga 

uppfattning. Det är lite svårt när man inte varit på andra sidan… 

Fråga: Har du märkt någon skillnad på dina arbetsuppgifter före och efter avskaffandet av 

revisionsplikten? 

Svar: Lite grann, man måste hela tiden tänka på att man måste informera de mindre kunderna 

om att de inte behöver ha, att de inte har revisionsplikt längre, men många av de här som har 

haft revisor dem vill inte välja bort revisorn dem vill gärna fortsätta att ha revisor, det är ju så 
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det satsas ju mer inom byrån på affärsrådgivning och mer försäljning av andra tjänster istället 

för till exempel tjänster till vår skatteavdelning och redovisning än vad det var, men det 

arbetet påbörjades ju långt tidigare än när revisionsplikten avskaffades, det arbetet eller den 

satsningen kan man väl säga började väl redan när de började att prata om att ta bort 

revisionsplikten. Men vi har alltid hållit på med affärsrådgivning men det har blivit mera 

tydligt och det finns mera mål uppsatta för det vilket det inte fanns tidigare. 

Fråga: Har du märkt någon skillnad på vilka kundgrupper PwC har eller riktar sig till? 

Svar: Aa nja eftersom vi har så brett spektra av tjänster vi levererar allt från 

bokföringstjänster till revision – skatterådgivning och den biten så är våra, allra helst, jag tror 

att, i storstäderna är det nog annorlunda till skillnad från på landbygden, för på landsbygden är 

de här små företagen väldigt viktiga eftersom de är så stor del av omsättningen så att..asså det 

är ju jag kan ju inte säga att vi har ändrat inriktning att vi struntar i de här små företagen det är 

snarare så att vi håller på och försöker hur ska vi göra för att få kontakt med de här allra 

minsta nystartade som inte har revisionsplikt hur ska vi kunna närma oss de och få in de som 

våra kunder, inte så att vi har, att vi struntar i de här minsta segmentena. 

Fråga: Är det många mindre företag som valt att ha kvar sin revisor? 

Svar: Av de befintliga som redan har haft revision de det är väldigt få som väljer bort revisor 

ööööh men de här nystartade där är det ju väldigt många som väljer att inte ha revisor oftast så 

vad ska man säga då, de kommer ju, de har inte haft bokslut än så de har inte upptäckt vilka 

problem de kommer att få när de ska deklarera och ..göra..årsredovisningsplikten finns ju kvar 

man måste ju lämna in en årsredovisning enligt alla konstens regler så att det kanske kommer 

de kommer in i huset också men de är svårare att få tag på men de hära, de som har haft 

revisor i många år de har vi kvar fastän vi argumenterar för att de inte ska ha det men de vill 

för att de inte har behov, de kanske inte har några externa långivare, asså det finns inga andra 

externa intressenter för deras egen årsredovisning och det är samma krav på att revidera ett 

företag som har femhundratusen i omsättning och som att revidera Sandvik eller Eriksson så 

att det är samma obligatoriska moment oavsett om de är stora eller små  så därför 

argumenterar vi för att de kan lägga pengarna på andra tjänster hos oss. 

Fråga: Finns det någon skillnad i hur du berättar om olika erbjudanden som PwC har, för 

kunderna i samband med revisionspliktens avskaffande? 

Svar: Nej det tycker jag inte utan jag har alltid i och med att jag jobbar med mindre ja små 

ägarledda och medelstora företag asså där har man ju alltid sett deras total vad har de för totalt 

behov sa att vi har ju erbjudit de tjänster från alla våra områden både redovisning,skatt å efter 

vilka behov de har .. jag tror att det är större skillnad i storstäderna där de bara är inriktade på 

bara revision på landsbygden har man alltid erbjudigt väldigt stor bredd av tjänster här på 

landsbygden har man alltid eller landsbygd nu kallar jag Gävle för landsbygden om man 

räknar bort Stockholm, Göteborg och Malmö för där har de ju inte haft några 

redovisningsavdelningar nästan jämfört med hur stora redovisningsavdelningar vi har haft här. 

Fråga: Varför tror du att revisionsplikten infördes från början? 

Svar: Det var väl en kontrollåtgärd nu blir det ju mera jobb för Skatteverket det har funnits en 

tredje man som har tittat på räkenskaperna som har haft en viss insyn i varje fall man har inte 

total insyn i och med att man inte kan granska varje verifikation, det har man ju inte tid med, 

de har ju i det stora hela får man ju en känsla för att allt väsentligt är riktigt .. men nu har de ju 
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ingen tredje part som tittar på siffrorna så nu kommer ju Skatteverket att få mer att göra 

granska flera deklarationer i detalj jämfört med vad de har gjort tidigare. 

Fråga: Skulle du säga att PwC:s marknadsföring har förändrats på något sätt? 

Svar: Ni har väl sett revisionsbyrån när de har tagit bort ”re” och det bara står visionsbyrån så 

det är väl enda att det är ett annat tänk det heter ju inte öhrlings revekos revisionsbyrå som det 

hette från början nu är vi ju en aa vi levererar ju alla tjänster liksom det är det som de försöker 

att framhäva i marknadsföringen sådär och just att man vill ha bort revision så att kunderna 

förstår att vi inte bara säljer revision så att den där visionsbyråkampanjen har varit ganska 

tydligt på den fronten. 

Fråga: Hur viktigt anser du att det är att en revisor har granskat ett företags redovisning? 

Svar: Asså det beror på om man ser till att ju mera externa intressenter man har, till exempel 

banker man har som långivare och andra är det viktigare och viktigare och ju större 

verksamhet man har alltid bra med en tredje man som kan komma in och titta med nya fräscha 

ögon har lite mera hök fågelperspektiv och se helheten för sitter man och jobbar med det så är 

man så inne i detaljerna och då ser man inte helheten för på de lite större företagen och även 

de mindre hittar man ju felaktigheter som vi har möjlighet att rätta till så därför tycker jag så 

på de allra minsta där det inte finns några leverantörsskulder eller andra konsulter som 

fakturerar till sina kunder och inte har några lån där finns det ju inte så stora risker heller finns 

inte så mycket som kan gå fel men har de fastigheter och kanske momsproblem med att de 

importerar och exporterar så finns det alltid en .. där gör vi ju nytta 

Fråga: Är det något mer som du skulle vilja tillägga? 

Svar: Alla byråer har haft samma tänk från det att man började prata om att revisionsplikten 

skulle avskaffas man försöker tydliggöra vilka andra produkter som de kan leverera och satsar 

mera på redovisning och redovisningskonsultationer, bokföring, bokslut, årsredovisning, den 

delen samtidigt tror jag att det var positivt att revisionsplikten för de här allra minsta försvann 

för då kanske de kanske istället för att köpa revision som kanske inte tillför något mervärde så 

kan de köpa redovisningskonsultationer för pengarna så får de mycket mera hjälp för 

pengarna, jag tycker… de flesta är väl ganska överens, nöjd med revisionspliktens 

avskaffande.                  
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Bilaga 2: Borttagna ord från wordles 

Ernst & Young 
 

Ernst & Young 2007 

Ernst   AB 

Young   Sida 

Läs   Ser 

Mer   Nytt 

The   Monte 

Of   MB 

Pdf   Högskolornas 

Year   Hem 

Håkan   Nordea 

Carlo   Bredband 

Mejla   Även 

Logo   Samt 

Ey.com  Home 

Ulrichs   Skriv 

EYG   Finns 

Ernst & Young 2008 

Ernst   Lösenord 

Young   E-post 

Läs   Nästa 

Ägarledda  Adress 

EYG   Site 

Översikt  Rad 

Mer   Home 

Online   Alumni 

Login   Sök 

AB   To 

Logotype  Lägger 

Välj   Användarnamn 

Ey.com  Presskontakter 

Konto   Svaren 

Glömt   Därför 

Ernst & Young 2009 

Ernst   Login 

Young   Back 

Läs   Konto 

Online   In 

AB   Ldt 

E-post   Därför 

EYG   Alumni 

Användarnamn Top 
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Lösenord  Göra 

To   Sök 

Sign in   Runt 

E-postadresser  Konto 

Hem   Vidare 

Ey.com  Välj 

Home   Glömt 

Ernst & Young 2010 

Ernst   E-postadresser 

Young   Lösenord 

Läs   Användarnamn 

Online   Ta 

The   Nå 

Alumni  Hem 

Glömt   G20-mötet 

To   In 

Få   Konto 

AB   Gör 

EYG   Of 

Logga   Sep 

Home   Q2 

Login   EY/Ethics Hotline 

Fyll   Pressrum 

Ernst & Young 2011 

Ernst   Online 

Young   G20-mötet 

Läs   Q2 

EYG   Konto 

To   Fyll 

Logga   Nå 

Of   In 

The   Få 

AB   And 

Reda   EY/Ethics Hotline 

Hem   Alumni 

E-post   Gör 

Lösenord  Glömt 

Home   Gruv 

Login   IPO-marknaden 

Ernst & Young 2012 

Ernst   Logo 

Young   Besök 

EYG   Q1 

Läs   Telekom 

To   Watch 

In   Cleantech 
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AB   Via 

EY/Ethics Hotline Dag 

biotech   Metallindustrin 

For   Följ 

French   search   

Gruv   Pressmeddelanden 

The   sciences 

And   Övriga 

Of   Hos 

PwC 
PwC 2007 

Ännu   Blickar 

Korat   PricewaterhouseCoopers 

latsidan  del 

Tjohoo   håller 

Öhrlings  fina 

Exempel  festligheter 

igen   sådärja 

fått   fram 

review   rad 

tillbaks   låt 

därför   ligga 

samt   löneadministration 

tackar   göra 

veckans  kanske 

nästa   därigenom 

PwC 2008 

del   antar 

även   frågorna 

ta   Sverige 

visst   svenskt 

di   finns 

ja   känna 

ska   medan 

tas   ny 

förblir   löner 

goda   ekonomiadministration 

in   ekonomiadministrationen 

ligger   svaret 

bordet   tydlig 

framåt   steget 

nästa   annan 

PwC 2009 

ta   tänk 

in   vill 
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online   plattform 

by   digital 

hos   läsa 

svaret   medan 

drunknar  give 

saratogo  bara 

nå   redan 

drygt   tredjedel 

stand   PricewaterhouseCoopers 

do   pwc.com/se/hr  

fast   löneadministration 

ge   även 

resan   välkommen 

PwC 2010 

medan   PricewaterhouseCoopers 

do   löneadministration 

in   digital 

stand   drunknar 

ge   ritbordet 

by   tredjedel 

drygt   give 

ta   välkommen 

saratoga  online 

bara   svaret 

ska   pwc.com/se/hr 

även   missa 

nå   fast 

hos   går 

moln   läsa 

PwC 2011 

in   pwc.com/se/visionen 

pwc   boost 

vore   020-847466 

boston   pwc.com/se 

ta   allasta 

pwc.se   kunna 

se   uppsatta 

CEO   hand 

vindar   däremellan 

sak   ser 

oavsett   läs 

survey   just 

välkommen  också 

passar   näsa 

lång   Båstad 



 

51 
 

 

KPMG 

KPMG 2007 

Of   To 

Any   And 

The   Or 

With   Sökord 

KPMG   Bohlins 

Site   Country/region 

Läs   English 

Such   Press 

Have   Sök 

Cookies  Has 

Nor   In 

Are   Full 

Ska   Hem 

Does   Is 

Kalender  Knappar 

 

KPMG 2008 

Or   Any 

Of   To 

The   And 

In   Bohlins 

KPMG   Cookies 

Läs   With 

AB   Site 

English  Hem 

Knappar  Have 

Sökord   Does 

Full   Country/region 

Has   Such 

Ska   Kalender 

Hos   Is 

Nor   Are 

  

KPMG 2009 

To   Of 

Or   Nr 

Any   The 

Kalender  Stäng 

Även   Country/Region 

KPMG   with 

English  Site 

Läs   Nor 

Logo   Sökord 

In   Cookies 

Is   And 
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Are   Has 

Have   Knappar 

Does   Such 

Hem   Ska 

KPMG 2010 

Nummer  KPMG 

Alumni  Of 

To   Any 

Or   Sökord 

And   The 

Site   Cookies 

Nor   Does 

Samt   Country/Region 

Såsom   Fullt 

Tar   Are 

Vissa   Has 

Sitt   Även 

English  Delvis 

Sök   Läs 

With   No 

  

KPMG 2011 

Davos   Nummer 

Or   Of 

KPMG   With 

Alumni  Snarare 

Samt   Any 

To   Sökord 

And   Läs 

The   Does 

Has   Site 

English  Cookies 

Också   Are 

Bär   Par 

Går   No 

Vidare   Bara 

Enligt   Sök  

 

KPMG 2012 

KPMG   Bilen 

Of   my 

Any   such 

Or   nor 

The   no 

Läs   prenumerera 

Peter   does 

Hong   samt 

Hem   ta 

In   and 

Just   även 



 

53 
 

To   kom 

Glossary  nr 

With   has 

Are   ca 
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Bilaga 3: Resultat för Ernst & Young 
I denna bilaga visas, för varje år, först en frekvenstabell följt av ett wordle tillhörande samma 

år.  

 

Ernst & Young 2007 
 

 

Top 14 
  

 

Ord Frekvens  Procent 

1 du 23 2,50% 

2 vi 23 2,50% 

3 entreprenör 13 1,41% 

4 företag 13 1,41% 

5 året 12 1,30% 

6 risk 11 1,20% 

7 Sverige 10 1,09% 

8 alla 8 0,87% 

9 Intern 7 0,76% 

10 Kontakta 7 0,76% 

11 effektivisera 6 0,65% 

12 hjälpa 6 0,65% 

13 revision 6 0,65% 

14 utse 6 0,65% 
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Ernst & Young 

  

 
Top 12 2008 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Vi 33 3,55% 

2 Du 20 2,15% 

3 företag 19 2,05% 

4 rådgivning 17 1,83% 

5 tjänster 17 1,83% 

6 Skatt 15 1,61% 

7 revision 14 1,51% 

8 verksamhet 14 1,51% 

9 bransch 12 1,29% 

10 Redovisning 11 1,18% 

11 Globala 10 1,08% 

12 hjälpa 10 1,08% 
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Ernst & Young 

  

 
Top 16 2009 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Vi 77 4,79% 

2 du 52 3,24% 

3 bransch 23 1,43% 

4 Revision 20 1,25% 

5 Rådgivning 17 1,06% 

6 global 16 1,00% 

7 Transaktioner 16 1,00% 

8 mest 15 0,93% 

9 Skatt 15 0,93% 

10 tjänster 15 0,93% 

11 verksamhet 14 0,87% 

12 Finansiell 13 0,81% 

13 erbjuda 12 0,75% 

14 Risk 12 0,75% 

15 företag 11 0,68% 

16 Karriär 11 0,68% 
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Ernst & Young 

  

 
Top 12 2010 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Vi 38 3,85% 

2 du 23 2,33% 

3 transaktioner 12 1,22% 

4 företag 11 1,11% 

5 Global 11 1,11% 

6 Skatt 11 1,11% 

7 revision 9 0,91% 

8 Ledare 8 0,81% 

9 redovisning 7 0,71% 

10 risk 7 0,71% 

11 tillväxt 7 0,71% 

12 verksamhet 7 0,71% 
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Ernst & Young 

  

 
Top 13 2011 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Vi 27 3,22% 

2 du 19 2,27% 

3 Global 9 1,07% 

4 Revision 9 1,07% 

5 risk 9 1,07% 

6 Transaktioner 9 1,07% 

7 verksamhet 9 1,07% 

8 Skatt 8 0,95% 

9 företag 7 0,84% 

10 Ledare 7 0,84% 

11 redovisning 7 0,84% 

12 Rådgivning 7 0,84% 

13 tillväxt 7 0,84% 
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Ernst & Young 

  

 
Top 17 2012 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Vi 53 3,02% 

2 Global 36 2,05% 

3 rapport 25 1,43% 

4 osäkerhet 23 1,31% 

5 företag 22 1,25% 

6 Transaktioner 20 1,14% 

7 skatt 19 1,08% 

8 tillväxt 19 1,08% 

9 Risk 18 1,03% 

10 Europa 17 0,97% 

11 Press 17 0,97% 

12 verksamhet 17 0,97% 

13 Skicka 16 0,91% 

14 Finansiell 15 0,86% 

15 Specialisttjänster 14 0,80% 

16 bransch 13 0,74% 

17 du 13 0,74% 
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Bilaga 4: Resultat för PwC 

I denna bilaga visas, för varje år, först en frekvenstabell följt av ett wordle tillhörande samma 

år.  

 
PwC 

  

 
Top 10 2007 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 vi 17 6,42% 

2 Du 6 2,26% 

3 revision 6 2,26% 

4 skatt 6 2,26% 

5 kan 5 1,89% 

6 år 5 1,89% 

7 företag 4 1,51% 

8 Inom 4 1,51% 

9 Sveriges 4 1,51% 

10 erbjuda 3 1,13% 
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PwC  

  

 
Top 19 2008 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Vi 4 2,52% 

2 du 3 1,89% 

3 rådgivning 3 1,89% 

4 affär 2 1,26% 

5 affärsidé 2 1,26% 

6 alltid 2 1,26% 

7 drag 2 1,26% 

8 inte 2 1,26% 

9 kloka 2 1,26% 

10 kommer 2 1,26% 

11 kontor 2 1,26% 

12 någon 2 1,26% 

13 nära 2 1,26% 

14 orter 2 1,26% 

15 skatt 2 1,26% 

16 stora 2 1,26% 

17 utan 2 1,26% 

18 utmaningen 2 1,26% 

19 visioner 2 1,26% 
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PwC 

  

 
Top 12 2009 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 du 24 4,83% 

2 vi 18 3,62% 

3 företag 8 1,61% 

4 HR 6 1,21% 

5 Sveriges 6 1,21% 

6 alla 5 1,01% 

7 hjälpa 5 1,01% 

8 Allt 4 0,80% 

9 framtiden 4 0,80% 

10 revisor 4 0,80% 

11 visioner 4 0,80% 

12 Visionsbyrån 4 0,80% 
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PwC 

  

 
Top 14 2010 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Du 35 4,59% 

2 vi 33 4,33% 

3 alla 10 1,31% 

4 företag 9 1,18% 

5 HR 8 1,05% 

6 framtiden 6 0,79% 

7 hjälpa 6 0,79% 

8 Visionsbyrån 6 0,79% 

9 andra 5 0,66% 

10 kommer 5 0,66% 

11 lyckas 5 0,66% 

12 nära 5 0,66% 

13 Sveriges 5 0,66% 

14 visioner 5 0,66% 
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PwC 

  

 
Top 14 2011 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Du 32 5,53% 

2 Vi 20 3,45% 

3 mer 9 1,55% 

4 företag 8 1,38% 

5 kan 7 1,21% 

6 nära 6 1,04% 

7 vision 6 1,04% 

8 allt 5 0,86% 

9 mål 5 0,86% 

10 rådgivare 5 0,86% 

11 skapa 5 0,86% 

12 tillsammans 5 0,86% 

13 utveckla 5 0,86% 

14 veta 5 0,86% 

 

 

 



 

65 
 

 

 
PwC 

  

 
Top 14 2012 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 Du 32 5,53% 

2 Vi 20 3,45% 

3 mer 9 1,55% 

4 företag 8 1,38% 

5 kan 7 1,21% 

6 nära 6 1,04% 

7 vision 6 1,04% 

8 allt 5 0,86% 

9 mål 5 0,86% 

10 rådgivare 5 0,86% 

11 skapa 5 0,86% 

12 tillsammans 5 0,86% 

13 utveckla 5 0,86% 

14 veta 5 0,86% 
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Bilaga 5: Resultat för KPMG 
I denna bilaga visas, för varje år, först en frekvenstabell följt av ett wordle tillhörande samma 

år.  

 

KPMG 2007 

 

 

Top 11 

  

 

Ord Frekvens Procent 

1 företag 21 2,39% 

2 internationell 14 1,59% 

3 medlem 12 1,37% 

4 ny 9 1,03% 

5 Tjänster 8 0,91% 

6 vi 8 0,91% 

7 Aktuellt 6 0,68% 

8 du 6 0,68% 

9 kommer 6 0,68% 

10 Kund 6 0,68% 

11 seminarie 6 0,68% 
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KPMG 2008 

  

 
Top 12 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 företag 19 1,90% 

2 du 14 1,40% 

3 Internationell 12 1,20% 

4 Medlem 12 1,20% 

5 Revision 9 0,90% 

6 Tjänster 9 0,90% 

7 ansvar 7 0,70% 

8 nätverk 7 0,70% 

9 bolag 6 0,60% 

10 kod 6 0,60% 

11 svenska 6 0,60% 

12 utmärkelse 6 0,60% 
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KPMG 2009 

  

 
Top 12 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 företag 25 2,85% 

2 internationell 13 1,48% 

3 medlem 12 1,37% 

4 du 9 1,03% 

5 ny 9 1,03% 

6 vi 8 0,91% 

7 Svenska 7 0,80% 

8 Tjänster 7 0,80% 

9 AB 6 0,68% 

10 sin 6 0,68% 

11 öka 6 0,68% 

12 årsredovisning 5 0,57% 
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KPMG 2010 

 

 
Top 12 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 företag 24 2,89% 

2 Internationell 16 1,93% 

3 länder 12 1,45% 

4 medlem 12 1,45% 

5 ny 12 1,45% 

6 skatt 12 1,45% 

7 undersökning 10 1,20% 

8 Vi 10 1,20% 

9 du 8 0,96% 

10 Fond 8 0,96% 

11 hedgefonder 8 0,96% 

12 redovisning 8 0,96% 
 

 



 

70 
 

 

 
KPMG 2011 

  

 
Top 11 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 företag 9 2,11% 

2 Internationell 8 1,87% 

3 vi 8 1,87% 

4 medlem 6 1,41% 

5 rapport 5 1,17% 

6 beskattning 3 0,70% 

7 du 3 0,70% 

8 Nya 3 0,70% 

9 Nyheter 3 0,70% 

10 Schweizisk 3 0,70% 

11 världen 3 0,70% 
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KPMG 

2012 

  

 
Top 14 

  

 
Ord Frekvens Procent 

1 vi 20 3,53% 

2 företag 12 2,12% 

3 du 9 1,59% 

4 internationell 8 1,41% 

5 nyheter 8 1,41% 

6 Sverige 7 1,24% 

7 medlem 6 1,06% 

8 skatt 6 1,06% 

9 finansiell 4 0,71% 

10 karriär 4 0,71% 

11 Nyhetsbrev 4 0,71% 

12 Perspektiv 4 0,71% 

13 rapportering 4 0,71% 

14 seminarium 4 0,71% 
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Bilaga 6: Diagram över ordkategorier 

Ernst & Young 
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74 
 

Bilaga 7: Diagram över ordkategorier 

PwC 
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Bilaga 8: Diagram över ordkategorier 

KPMG 
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Bilaga 9: Forskningsdagbok 
Fredagen den 27/1 
Introduktion för examensarbete, kursstart. Vi kom fram till den problemformulering som vårt 

arbete skall handla om. Det vi kom fram till var att vi vill undersöka hur revisionsbyråernas 

marknadsföring har förändrats i samband med avskaffandet av revisionsplikten för mindre 

företag. 

Torsdagen den 2/2 

Vi har idag besökt PwC, KPMG och Grant Thornton för att se hur villiga de är inför ett 

samarbete. Alla utom PwC slussade oss vidare till respektive huvudkontor vilka i sin tur inte 

var villiga att lämna ut material. PwC i sin tur bad att få höra av sig inom en snar framtid för 

att ha tid att söka upp den person vi skulle få kontakt med. 

Fredagen den 17/2 
Träff med handledaren. Vi berättade vad vi fått för respons av företagen angående deras 

samarbetsvilja. Vår handledare såg inte detta som något positivt och därför började vi 

diskutera om en plan B. Denna plan skulle handla om kontanthantering i små till mellanstora 

företag i Gävleborg i samband med att bankerna slutar med kontanthantering. 

Fredagen den 2/3 
Vi var idag i kontakt med Mellansvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv för att 

hitta kontakter som vi kan ha nytta av i vår plan B. Efter en kortare pratstund med en person 

på Mellansvenska Handelskammaren hade vi fått telefonnumret till tre personer som han 

ansåg att vi skulle kunna få hjälp av. 

Måndagen den 5/3 

Vi får ett samtal från Sofia Elliot som arbetar på PwC:s huvudkontor i Stockholm. Hon kom 

med goda nyheter för vår del. Hon berättade att hon var villig att hjälpa oss att ta fram 

marknadsföringsmaterial som vi skulle kunna använda till vår plan A. 

Onsdagen den 7/3 

Vi får mail av Sofia Elliot med det material som hon hittat från åren 2004 till 2011. 

Tisdagen den 27/3 

Vi har undersökt det material vi tillhandahållits av PwC och så har vi även börjat läsa in oss 

på hur man använder word clouds som presentationshjälp för vår uppsats. Vi kom fram till att 

det är ett ganska bra hjälpmedel för att ta fram huvudbudskapet i det material vi fått. 

Onsdagen den 28/3 

Vi började dagen med att undersöka vilka olika möjligheter vi har att få in material till vår 

undersökning. Vi fann med hjälp av vår handledare WayBack Machine som är en hemsida 

som lagrar ögonblicksbilder av olika hemsidor vid olika tidpunkter. Vi fann att WayBack 

Machine hade ögonblickbilder från olika revisionsbyråers hemsidor så långt tillbaka som år 

2002. Under dagen märkte vi dock ett litet problem, det gick inte att öppna alla önskade 

hemsidor. Vi hoppas på att det är ett tekniskt fel och att det fungerar om några dagar. 

Torsdagen den 29/3 

Vi har kopierat ner förstasidan av alla de relevanta hemsidor vi hittade på WayBack Machine, 

så att vi med säkerhet vet att vi har dem lagrade. Vi har även skrivit om begreppet revision 
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och revisionsplikt som är en grundförutsättning för att man ska förstå meningen av våra 

slutsatser i arbetet. 

Fredagen den 30/3 

Vi har idag haft handledarträff och fått vägledning för fortsatt arbete, då vi kört fast med 

informationsinsamlandet. Vi har även läst igenom lite olika vetenskapliga artiklar som stödjer 

våra metoder som vi kommer att använda. Idag började vi även skriva på det inledande 

kapitlet i arbetet. 

Måndagen den 2/4 

Idag har vi skrivit klart det inledande kapitlet på uppsatsen. Vi har även sökt efter fler 

vetenskapliga artiklar om marknadsföring och läst igenom dessa. Vi har även fått ordning på 

WayBack Machine och nu är det endast PwC hemsidor från åren 2008 och 2009 som vi inte 

har lyckats få tag på. 

Tisdagen den 3/4 

Denna härliga vårdag har vi suttit inne och försökt skriva metodkapitlet. Det har inte gått så 

bra för vårt lag, vi har haft lite problem med att formulera oss och veta vad kapitlet ska 

innehålla. Efter att ha läst ett antal böcker om uppsatsdisposition har vi nu börjat få koll på 

läget.   

Onsdagen den 4/4 

Idag har vi organiserat källhänvisningarna enligt APA-systemet. Vi har även letat litteratur för 

metodavsnittet samt fortsatt skriva om vilken metod vi använt i arbetet. 

Tisdagen den 10/4 

Vi har idag skrivit metodkritiken till vårt arbete angående wordle, tagcrowd och den 

abduktiva ansatsen som vi har valt. 

Onsdagen den 11/4 

Vi har ordnat en intervju med en revisor på PwC som vi ska hålla idag så vi har skrivit frågor 

till denna intervju. Vi har även skrivit en del på metodkritiken och källkritiken. 

Torsdagen den 12/4 

Idag har vi transkriberat intervjun som vi genomförde igår, detta för att läsaren skall kunna se 

att vi inte hittat på något och även för att vi själva lätt ska kunna gå tillbaka och läsa precis 

vad som sades. Vi har även försökt fullfölja skrivandet av källkritiken. 

Fredagen den 13/4 

Idag har vi haft handledarträff där vi diskuterade om hur vi ska arbeta med teoriavsnittet och 

hur vi ska bearbeta vår data. Dessutom har vi ägnat dagen åt att leta litteratur och artiklar som 

kan bli användbara när vi skriver teorin.   

Måndagen den 16/4 

Idag har vi planerat upplägget på teorikapitlet och börjat skriva om faktorer som påverkar 

företagens marknadsföring.  

Tisdagen den 17/4 

Vi har idag skrivit vidare på teorin med fokus på makrofaktorer. Vi har även förberett en 

opponering på ett annat arbete. 

Onsdagen den 18/4 

Vi har fortsatt skriva på teorin och även letat artiklar för att fördjupa oss ännu mer.  
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Torsdagen den 19/4 

Idag har vi haft seminarium med opponering. Vi ägnade resten av dagen åt att leta efter 

vetenskapliga artiklar. 

Fredagen den 20/4  

Även denna dag har vi ägnat åt artikelsökande, med lite större framgång än igår. 

Lördagen den 21/4 
Vi har skrivit mer under rubriken politiska faktorer och även kikat på artiklar som är av 

intresse för rubriken. 

Måndagen den 23/4 

Vi har gjort Wordles för Ernst&Young samt påbörjat frekvenstabeller för dessa wordles.  

Tisdagen den 24/4 

Vi har fortsatt med att göra wordles och frekvenstabeller för varje år och revisionsbyrå. 

 

Onsdagen den 25/4 

Arbetet med bearbetning av material fortskrider. 

 

Torsdagen den 26/4 

Idag har vi nästan avslutat arbetet med bearbetningen. Vi har även fortsatt att skriva på 

teorikapitlet samt ändrat lite på metodavsnittet.  

 

Fredagen den 27/4 

Idag har vi träffat vår handledare och bokat träff för ett längre möte. Vi har även fortsatt 

skriva på relationsmarknadsföring och läst vetenskapliga artiklar för att komplettera vårt 

arbete. 

 

Onsdagen den 2/5 

Idag har vi fortsatt skriva på teorin, vi har skrivit om B2B. Vi har även lagt in alla 

frekvenstabeller och även lagt till lite i metoden och metodkritiken angående dessa.  

Torsdagen den 3/5 

Vi har skrivit klart avsnittet om B2B samt börjat fundera över hur vi ska lägga upp avsnitten 

Resultat, analys och slutsats. Vi har även lagt till lite på metodkritiken och källkritiken. 

Fredagen den 4/5 

Vi har haft möte med vår handledare och fått lite tips om hur vi ska komma vidare med bland 

annat bearbetningen av resultatet. Vi har även under dagen gjort klart frekvenstabeller och 

wordles för år 2012 för de tre revisionsbyråerna.   

Lördagen den 5/5 

Vi ändrade om lite i strukturen i vår uppsats, vi har flyttat ned alla frekvenstabeller och 

wordles till bilagorna, vi har även kategoriserat orden i frekvenstabellerna och markerat dem i 

olika färger. Under dagen har vi även bearbetat materialet från wordles och frekvenstabeller 

för att sammanställa det i resultatavsnittet. 

Måndagen den 7/5  

Under dagen har vi skrivit klart resultatet och fyllt på lite under metodkapitlet. Vi har även 

börjat fundera över hur vi ska strukturera upp analyskapitlet. 
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Tisdagen den 8/5 

Idag har vi fortsatt med att analysera det empiriska materialet då vi har gjort diagram för varje 

ordkategori och revisionsbyrå för att lättare hitta mönster och påverkansfaktorer för våra 

utslag.  

Onsdagen den 9/5 

Vi har fortsatt skrivandet på analysen under hela dagen.  

Torsdagen den 10/5 

Vi tänkte igenom hur vi skulle kunna göra analysen tydligare och kom på att vi kunde visa de 

samband vi upptäckt i diagram. Vi utformade alla diagram och skrev analysen till detta. 

Fredagen den 11/5 

Vi har tills idag läst en uppsjö av artiklar och har därför skrivit in dessa i arbetet under dagen.  

Måndagen den 14/5 

Idag har vi korrigerat småfel, såsom stavfel och syftningsfel i uppsatsen. Vi har även skrivit 

en sammanfattning på svenska, förord samt förslag på fortsatt forskning.  

Tisdagen den 15/5 

Idag har vi finslipat vår uppsats och skrivit vår sammanfattning på engelska. Vi har även 

kommit på en titel på uppsatsen. Nu återstår endast några ändringar till.  

Onsdagen den 16/5 

Vi har idag fortsatt med finslipningar av arbetet samt utökat slutsatsen. Vi har även haft vår 

sista handledarträff innan inlämningen. 

Torsdagen den 17/5 

Idag har vi utvecklat slutsatsen ytterligare samt korrigerat meningsuppbyggnader och stavfel i 

arbetet. 

 

 


