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SAMMANFATTNING 
 
Kompetenskraven som ställs på revisorn är många. När revisorns egna kunskaper inte räcker 

till måste olika specialister knytas till uppdraget. För att revisorn vid den lilla revisionsbyrån 

ska få tillgång till dessa specialister är ett externt nätverk nödvändigt. Syftet med denna 

uppsats har varit att undersöka hur nätverket kan se ut för revisorn vid den lilla revisions-

byrån. Vidare har vi undersökt vad nätverket används till och hur det upprätthålls. För att 

besvara dessa syften har vi gjort en fallstudie där vi intervjuat tre revisorer verksamma vid 

små revisionsbyråer. Resultatet av fallstudien är att revisorernas nätverk kan skilja sig ganska 

mycket åt. Nätverken används i huvudsak i samma syfte; att få tillgång till kompetenser de 

själva inte besitter, men de aktörer som ingår i nätverket varierar från revisor till revisor. Även 

hur de upprätthåller kontakterna ser olika ut. I vissa fall betalar revisorerna för den 

information de erhåller medan kontakterna i andra fall bygger på vänskap. Det förekommer 

även att relationer upprätthålls genom en kombination av vänskap och ett ekonomiskt utbyte. 

En sak är alltså klar: inget nätverk är det andra likt! 



ABSTRACT 
 
Today’s requirements regarding competence on the auditor are numerous. When the auditor’s 

own competences are not sufficient, different types of experts and specialist must be tied to 

the assignment. For the auditor in the small firm of accountants, an external network is 

necessary, to get access to those experts or specialists. The purpose with this paper was to 

examine the shape of the network of the auditor in the small firm of accountants. Furthermore 

we have examined what the network is used for and how it is maintained. To find the answers 

to these questions, we conducted a case study in which we interviewed three auditors in small 

firms of accountants. The conclusion we can draw from the case study is that the auditors’ 

network can vary in a lot of ways.The networks are mainly used for the same reason; to get 

access to the competences they do not posses, but the actors in the networks vary between the 

auditors. The maintenance of the networks also varies. In some cases the auditors pay for the 

information they receive, while in other cases the contacts are built on friendship. It even 

occurs that relations are maintained by both friendship and an economic exchange. However, 

one thing is clear: no network is the other alike! 
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1 INLEDNING 
 

 detta kapitel är ambitionen att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens innehåll. 
Kapitlet inleds med en problemdiskussion som utmynnar i ett syfte. 

 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Den klassiska revisorsrollen innebär att revisorn enligt lag ska granska ett bolags 
årsredovisning och förvaltning. Efter granskningen ska revisorn lämna en 
revisionsberättelse där denne uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen samt om 
styrelsens och VD:ns förvaltning (FAR1, 2003). I samband med revisionen är revisorn 
enligt Moberg (2003) dessutom skyldig att ge viss rådgivning gällande till exempel 
redovisningen. Detta kallas revisionsrådgivning. 
 
De senaste åren har revisionsbyråerna enligt SOU (1999:43) utvidgat sin verksamhet och 
tillhandahåller även en mängd olika tjänster som inte har anknytning till den klassiska 
revisorsrollen. Detta kallas för fristående rådgivning. Revisionsbyråerna erbjuder bland 
annat rådgivning inom skattefrågor, företagsvärdering och finansiering. Enligt en artikel i 
Balans (4/2003) menar klienterna att det är kompetensen de betalar för och då önskar de 
även rådgivning utöver revisionen. Revisorn ”känner” redan företaget och anses därför 
lämplig som rådgivare. 
 
FAR (1992) skriver att där revisorns kunskaper inte är tillräckliga, knyts ofta specialister 
till uppdraget på olika sätt. Detta gäller vid både revision och rådgivning. FAR (2003) 
menar att de vanligaste är IT- och skattespecialister, men att även andra experter som till 
exempel redovisningsspecialister och affärsjurister eller andra juridiska experter kan 
behövas. 
 
De större revisionsbyråerna har enligt FAR (2003) många egna specialister anställda och 
använder dessa så långt som möjligt i sin verksamhet. Små byråer saknar ofta egna 
specialister och är istället beroende av nätverk bestående av olika fristående specialister 
som de kan anlita vid behov (ibid). Vi antar att detta nätverk är viktigt för att revisorerna 
vid de små byråerna ska kunna möta den ökande konkurrensen och de ökade 
kraven/behoven från kunderna. 
 
Enligt Utbult (2000) är ett nätverk på den mest allmänna nivån ”ett antal enheter som är 
sammankopplade på något sätt”. Ett nätverk kan se ut på en mängd olika sätt på grund av 
olika ambitioner och drivkrafter, bland annat kan storlek och struktur variera. Donckels och 
Lambrecht (1997) skriver att nätverk till exempel kan delas in i formella och informella 
nätverk. 
 
Frazier och Niehm (2004) menar att företag och människor interagerar med andra för att få 
tillgång till information och resurser som är till fördel för företaget. Ireland, Hitt och 
Vaidyanath (2002) säger dessutom att företagen genom att vara medlem i ett nätverk kan 
erhålla den kunskap de själva inte besitter och på så sätt uppnå konkurrensfördelar.  
                                                 
1 Föreningen Auktoriserade Revisorer 

I 
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Valet av samarbetspartner beror enligt Hitt, Dacin, Levitas, Arregle och Borza (2000) bland 
annat på vilka resurser de kan ge tillgång till. Enligt författarna letar företag främst partners 
som har kompletterande resurser eller unika kompetenser. 
 
Ett affärsnätverk som är till fördel för företaget uppstår inte av sig självt, utan det byggs 
upp genom personliga kontakter och genom planering. Relationerna måste även underhållas 
på något sätt för att de ska bestå. Enligt Molm och Cook (1995) är utbytesteorin en teori 
som försöker förklara hur relationer utvecklas och förändras över tiden. Teorin säger bland 
annat att alla parter måste tjäna på utbytet i relationen, annars kommer relationen att sluta 
existera. Vad som utbyts kan se olika ut från nätverk till nätverk och det kan även se olika 
ut inom de olika nätverksrelationerna. Utbytet kan till exempel ske i form av information 
och/eller pengar. Relationer som upprätthålls genom ekonomiska utbyten kan förklaras med 
hjälp av transaktionskostnadsteorin. Denna teori innebär enligt Williamson (1975) att det är 
billigare att ingå i ett nätverk istället för att anlita nya/olika specialister vid varje tillfälle. 
Detta förklaras enligt Williamson (1975) genom att det i nätverket byggs upp en tillit 
mellan aktörerna och därmed minskar kostnaderna förknippade med bland annat 
osäkerhetshantering, utformning och verkställande av komplexa kontrakt.  
 
Som framkommit i denna diskussion är revisorn i den lilla revisionsbyrån beroende av ett 
nätverk för att klara av sina roller som revisor och rådgivare. Detta är närmast en 
självklarhet, då det är näst intill omöjligt för revisorn att själv vara expert eller specialist 
inom alla områden som kunderna efterfrågar. Hur stort nätverket är beror på hur många 
kontakter som revisorn knutit till sig. Vidare kräver nätverket givetvis någon form av 
underhåll för att inte dö ut. Detta underhåll kan också se mycket olika ut. Utifrån detta 
anser vi det intressant att undersöka hur revisorn arbetar och använder sig av sitt nätverk. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är: 

• att kartlägga hur nätverket kan se ut för revisorn i den lilla revisionsbyrån i dennes 
roll som rådgivare och revisor.  

• Vidare är syftet att identifiera vad revisorn använder nätverket till och hur det 
upprätthålls. 

 
 
1.3 Definitioner 
 
Med små revisionsbyråer avser vi byråer med 1-10 anställda. Detta är FAR:s (2002) 
definition på små företag.  
 
 
1.4 Övergripande metod 
 
Vår forskningsansats ser vi som en aktörsorienterad studie. Med en aktörsorienterad studie 
avser Lundahl och Skärvad (1999) en studie som inriktar sig på att identifiera hur aktörer 
och deras verklighetsuppfattning och motiv styr deras agerande. Sett till vår studie har 
avsikten varit att identifiera revisorns nätverk och hur denne upprätthåller detta. 
Aktörsorienterade studier genomförs enligt Lundahl och Skärvad (1999) ofta som 
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fallstudier och därmed ansåg vi att en fallstudie skulle vara lämplig för vår undersökning. I 
en fallstudie är det enligt Denscombe (2000) karaktäristiskt att man gör noggranna 
observationer av ett fåtal aktörer. Vi ansåg därmed att vi genom en fallstudie skulle få en 
djupare inblick i ämnet än vid en ytligare undersökning som till exempel en survey-
undersökning. 
 
Denscombe (2000) menar att fallstudiens nackdel är att generaliseringsmöjligheterna 
bedöms som små. Lundahl och Skärvad (1999) menar å andra sidan att resultaten från 
fallstudier kan generaliseras till att skapa teorier, se mönster samt att utnyttja tidigare 
teorier som referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras. Vår avsikt var 
inte att pröva om den information vi samlade in hade någon generell giltighet utan 
meningen var istället att försöka få en inblick i hur nätverket kan se ut för några revisorer 
verksamma vid små revisionsbyråer. 
 
Eftersom vårt syfte med uppsatsen var att kartlägga hur revisorns nätverk kan se ut samt att 
identifiera vad det används till och hur det upprätthålls var en mer kvalitativ undersökning 
lämplig. En kvalitativ undersökning lämpar sig enligt Lundahl och Skärvad (1999) särskilt 
för frågeställningar som syftar till att förstå hur personer upplever eller förhåller sig till 
saker och ting. De kvalitativa undersökningarna kännetecknas av att forskaren försöker 
förstå hur människor upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och det sammanhang i 
vilket de ingår (ibid). 
 
Enligt Thurén (2000) finns det två olika sätt att dra slutsatser inom forskning: induktion och 
deduktion. Deduktion bygger på logik medan induktion bygger på empiri. I deduktiva 
studier utgår forskaren från redan befintlig teori som prövas mot verkligheten (ibid). Vi ser 
vår studie som en blandning av induktiv och deduktiv. Deduktiv i den mening att vi utgick 
från tidigare studier och använde oss av den vedertagna teori som utvecklats angående 
nätverk. Ett visst induktivt inslag förekom även eftersom vi inte hittade några tidigare 
undersökningar rörande just revisorns nätverk. 
 
 
1.5 Litteraturinsamling 
 
För att få djupare förståelse i ämnet och för att se vad som var skrivet sedan tidigare 
började vi med en litteraturstudie vid Luleå universitetsbibliotek. I sökandet efter relevanta 
böcker och vetenskapliga artiklar använde vi oss av sökmotorerna Lucia, Libris, Emerald, 
Ebsco, Jstor, Affärsdata och Google. De sökord vi använde oss av i olika kombinationer var 
revisor, revision, rådgivning, nätverk, formell, informell, auditor, auditing network, formal, 
informal, SME, social exchange, resource based och transaction cost theory. 
 
Utifrån de böcker och artiklar vi hittade valde vi att även söka efter de referenser som 
verkade vara av intresse och lämpade för vårt arbete. Vi hittade inga tidigare 
undersökningar om revisorns nätverk, vilket ledde till att vi i skapandet av referensramen 
utgick från undersökningar om andra nätverk i allmänhet. 
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2 TEORI 
 

 detta kapitel presenteras den teori som kommer att ligga till grund för de empiriska 
studierna. Inledningsvis beskrivs revisorns arbete. Detta följs av en redogörelse av olika 

anledningar till varför företag och människor använder nätverk, hur nätverken kan se ut 
samt hur nätverken kan upprätthållas. 
 
 
2.1 Revisorn  
 
Revisorns arbete kan enligt FAR (2003) delas in i två delar, den ena är den traditionella 
rollen som innebär revision i största allmänhet och den andra är rollen som konsult/ 
rådgivare åt företag. Vi beskriver de två rollerna nedan. 
 

2.1.1 Den traditionella revisorsrollen 
 
FAR (2003) skriver att revisorns roll är att granska den information företagen lämnar om 
sin ekonomiska ställning och om förvaltningen. Syftet med revisionen är att ge trovärdighet 
åt informationen så att företagets alla intressenter kan lita på den. Vissa intressenter ska 
fatta viktiga beslut med ledning av den årsredovisning som revisorn inte anmärkt på. Till 
exempel måste banker och andra kreditgivare kunna bedöma om företaget kan betala 
tillbaka sina lån med ränta (ibid). 
 
Revisionen kan enligt FAR (1992) delas in i två delar; förvaltningsrevision och 
redovisningsrevision. Den förra innebär att granska styrelsens och VD:ns förvaltning av 
företaget, den senare att granska räkenskaperna och årsredovisningen. 
 
Vidare skriver FAR (1992) att i förvaltningsrevisionen tar revisorn bland annat ställning till 
om styrelsen och VD:n kan bli skyldiga att betala skadestånd på grund av något de gjort 
eller försummat att göra. För att göra detta måste revisorn granska väsentliga beslut, avtal, 
åtgärder och förhållanden i företaget. Revisorn kontrollerar även om företagsledningen följt 
aktiebolagslagen och att ledningen inte handlat i strid mot bolagsordningen. Detta gör 
revisorn enligt FAR (1992) genom att bland annat bedöma företagets organisation och 
rutiner, samt genom att kontrollera om företagets system för planering och kontroll ger 
styrelsen och VD:n bra underlag för beslut. 
 
FAR (1992) beskriver att syftet med redovisningsrevisionen bland annat är att kontrollera 
om resultaträkningen tillsammans med förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av 
årets resultat i företaget. Revisorn kontrollerar till exempel att tillgångarna och skulderna i 
balansräkningen verkligen existerar och är rätt värderade, samt att alla tillgångar och 
skulder verkligen finns med i balansräkningen. Vidare kontrollerar revisorn att resultat- och 
balansräkningarna stämmer med räkenskaperna (ibid).  
 
Enligt FAR (1992) gör en revisor mer än att bara granska och kontrollera. Eftersom 
revisorn i sitt arbete får veta mycket om klientföretaget och dessutom har stora kunskaper 
och erfarenheter sedan tidigare, anlitas revisorn ofta som rådgivare, både av klientföretag 
och av andra. 

I 
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2.1.2 Revisorn som konsult och rådgivare  
 
Jägerhorn (1981) skriver att revisorsrollen under långa tider har kombinerats med 
konsultation och rådgivning och Moberg (2003) menar att det är vanligt att revisorn har 
uppdrag som rådgivare. En revisor kan ha uppdrag som rådgivare dels åt de bolag denne 
reviderar, dels åt andra bolag. En enkätundersökning utförd av Jägerhorn (1981) visade att 
revisorerna i de nordiska länderna i genomsnitt använde mellan 33-69 % av hela sin 
arbetstid på olika konsult- och rådgivningsaktiviteter. 
 
Med råd avses enligt Moberg (2003) vanligen en rekommendation att agera på ett visst sätt 
i en given situation. Rådet kan innebära att uppdragsgivaren ska agera på ett visst sätt, eller 
underlåta att agera. Rådet har till syfte att hjälpa uppdragsgivaren till ett ställningstagande i 
en given situation där denne ej har erforderlig kunskap (ibid). 
 
Revisorns rådgivning kan enligt Moberg (2003) delas in i två områden, revisionsrådgivning 
och fristående rådgivning. Revisionsrådgivningen har ett direkt samband med revisionen 
och bör ses som en del av revisionsuppdraget. I samband med revisionen har revisorn viss 
skyldighet att lämna råd vad gäller redovisning och förvaltning. Beträffande fristående 
rådgivning skriver Moberg (2003) att denna saknar direkt samband med revisionen. Ett par 
exempel på detta är enligt Jägerhorn (1981) skatteplanering, analys av investerings-
alternativ, upprättande av avtal och olika slags marknadsföringsproblem. 
 
Aktiebolagskommittén uttalade sig i SOU (1999:43) att det är värdefullt för företag att 
nyttja revisorns sakkunskaper. Det gäller inte bara revisionsfrågor utan även ekonomiska 
och organisatoriska frågor. Detta gäller särskilt mindre företag som ofta saknar personal 
med tillräcklig sakkunskap i dessa frågor. Vidare skriver SOU (1999:43) att den numera 
hårda prispressen på revisionsarvoden dessutom gör rådgivningsverksamheten relativt sett 
alltmer ekonomiskt intressant för revisionsbyråerna. Nya arbetsområden har även 
tillkommit på grund av den tekniska utvecklingen, där IT-området är ett exempel. 
Ytterligare arbetsområden tillkommer också på grund av ändrade revisionsuppgifter. 
Miljöredovisning och miljörevision kan snart föras hit. På grund av detta kan revisorn 
enligt SOU (1999:43) omöjligen själv svara upp mot alla de kompetenskrav som ställs utan 
måste ta hjälp av specialister inom olika områden. I figur 1 visas exempel på vilka experter 
och specialister som en revisor enligt FAR (2003) kan behöva ha tillgång till. 
 

 
Figur 1. Bearbetning av: En revisor måste ha tillgång till specialistkunskaper inom många områden. FAR:s 
revisionsbok 2004, sidan 53. Stockholm: FAR Förlag AB. 
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Exempel på specialister som de stora byråerna enligt SOU (1999:43) har tillgång till inom 
organisationen är skatte- och bolagsjurister, IT-experter och organisationskonsulter. Vi 
antar att revisorn vid den lilla revisionsbyrån måste anlita dessa externt, genom att nyttja 
sina kontakter inom sitt nätverk. 
 
 
2.2 Vad används nätverket till? 
 
O´Donnell, Gilmore, Cummins & Carson (2001) säger att i den bredaste meningen är 
nätverk samlingar av två eller flera individer som interagerar med varandra för att erhålla 
service och/eller stöd. Gils och Zwart (2004) presenterar nätverk som ett för företag 
praktiskt val i utvecklingsarbetet för att kompensera för bristfälligheter i intern kunskap. 
Dessa samarbetsöverenskommelser erbjuder möjligheter till kunskapsförvärv, kunskaps-
access och lärande. Detta innebär enligt Gustavsen och Hofmaier (1997) att det enskilda 
företaget genom samverkan kan få ett större företags tyngd.  
 
Gustavsen och Hofmaier (1997) skriver att idén om nätverk kan kopplas till mindre 
verksamheter. För det enskilda företaget är nätverk ett sätt att uppnå ett mål som de inom 
företaget ej skulle ha kunnat uppnå på egen hand. Nätverk, bestående av organiserade 
system av relationer mellan aktörer och världen utanför, är enligt Donckels och Lambrecht 
(1997) särskilt värdefulla för de små företagen. Sårbarheten som följer av liten storlek kan 
motverkas genom den stödjande miljön som dynamiska nätverk tillhandahåller. 
 
Johannisson (1998) menar att i det lilla företaget domineras den interna kunskapsbasen av 
ägarens eller chefens kompetenser. Det är därför av avgörande betydelse för företaget att ha 
tillgång till en stödjande omgivning som kan användas till att utvidga dennes kompetenser. 
 
Das och Teng (2000) skriver att strategier som används i nätverk för att få tillgång till 
andras resurser, i syfte att samla annars otillgängliga konkurrensfördelar och värden för 
företag, kan ses som den resursbaserade synen. Vidare menar författarna att det är för att 
samla, dela eller utbyta resurser med andra företag, som företag använder nätverk. Ireland 
et al (2002) argumenterar för att tillgång till resurser är den primära anledningen till 
nätverk. Företag bildar ofta nätverk för att förstärka eller utöka resurser, för att behålla 
befintliga konkurrensfördelar eller utveckla nya fördelar (ibid). O´Donell et al (2001) pekar 
även på andra fördelar med nätverk: utökning av kontakter, introduktion till affärs- eller 
branschkollegor, stöd och uppmuntran i olika former samt anskaffande av tjänsteidéer. 
 
Gulati, Nohria och Zaheer (2000) menar att företag ofta söker efter partners som har 
resurser som företaget saknar. Hitt et al (2000) konstaterar att kompletterande kompetenser 
är ett av de viktigaste kriterierna vid val av partners. 
 
För revisorn vid den lilla revisionsbyrån antar vi att det främsta syftet med nätverk är att få 
tillgång till de kompetenser och resurser som denne inte själv besitter. Detta gäller  
kompetenser som behövs både vid revision och vid revisionsrådgivning, samt vid fristående 
rådgivning. 
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2.3 Hur nätverk kan se ut 
 
Utbult (2000) skriver att nätverket kan se ut på många olika sätt och att dess aktiviteter kan 
variera mycket. Det kan till exempel handla om informella luncher, mentorskap, möten och 
konferenser med mera.  
 

2.3.1 Formella och informella nätverk 
 
Enligt Frazier och Niehm (2004) kan nätverk indelas i formella eller informella 
sammanslutningar av individuella personer eller grupper. Utbult (2000) beskriver 
informella nätverk som mycket lösa nätverk som är svåra att identifiera. De olika 
deltagarna i nätverken kan se helt olika på nätverket och gränslinjerna är svårdragna. Ibland 
vet inte ens deltagarna att de är med i nätverket (ibid). Även McNally (1997) anser att 
informella nätverk ofta är svåra att identifiera eftersom de innebär ett samarbete mellan två 
eller flera aktörer, i vilket förtroende är viktigare än formella kontrakt.  
 
Donckels och Lambrecht (1997) menar att ett informellt nätverk består av alla möjliga 
informationskanaler mellan individer och att ett formellt nätverk tyder på en relation mellan 
en person och en organisation, snarare än en individ. 
 
De formella nätverken kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt. Enligt Johnson och 
Scholes (2002) är franchising, joint venture, konsortier och andra slags kontraktuella 
samarbeten exempel på olika formella nätverk. Vidare säger författarna att i de övriga 
kontraktuella formerna är inte företagen lika hårt bundna till varandra som i franchising, 
joint venture och konsortier. Det som enligt Johnson och Scholes (2002) influerar formen är 
marknadens hastighet vad gäller förändring, tillgången på partners, tillgången på resurser 
och olika slags förväntningar.  
 
Det går också att skilja på nätverk mellan organisationer och entreprenörens personliga 
nätverk, även kallat sociala nätverk. Johannisson (1998) menar att entreprenörens nätverk 
är personliga och flätar samman företagsangelägenheter och sociala engagemang i 
individuella kontakter. Utifrån detta drar vi slutsatsen att i revisorns fall kan dennes 
personliga och revisionsbyråns nätverk gå ihop, då det i många fall är revisorn som ”är” 
företaget eller äger företaget (revisionsbyrån). 
 

2.3.2 Struktur 
 
Davern (1997) skriver att de grundläggande komponenterna i ett nätverk är noder och 
bågar. Noder kan ersättas med aktörer och bågar med sociala kontakter eller förbindelser. 
Ett nätverk består därför av en serie av direkta och indirekta kontakter från en aktör till ett 
antal andra aktörer. Den centrala aktören är en individuell person eller en samling av 
individer (en formell organisation). En nätverkskontakt definieras som en relation eller en 
social förbindelse mellan två samspelande aktörer (ibid). 
 
Gummesson (2002) anser att relationer är en del av den mänskliga naturen. ”Om vi löser 
upp de sociala nätverken av relationer, löser vi också upp hela samhället. Kvar finns 5 
miljarder enstöringar, helt isolerade från varandra” (Gummesson, 2002, sidan 22).  
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Holmlund och Törnroos (1997) anser att relationer utgör den grund som sammanlänkar 
aktörer, resurser och aktiviteter i ett nätverk. Den generella synen på relationer är att dessa 
utvecklas över tiden, när personer interagerar med varandra, genom en sekvens av agerande 
och motagerande. Författarna definierar en relation som en process av kontinuerlig 
interaktion och utbyte mellan åtminstone två parter i ett affärsnätverk. O´Donnell et al 
(2001) skriver att varje relation kan ha mer än en innebörd. Med detta menar författarna att 
aktörerna kan ha mer än ett syfte med relationen. Vad gäller revisorn kan vi anta att denne 
till exempel använder samma kontakt vid både revision och rådgivning. 
 
Hur interaktionen och utbytet ser ut inom ett nätverk kan beskrivas eller förklaras genom att 
se till nätverkets struktur. Davern (1997) säger att den strukturella aspekten hänvisar till 
aktörernas och relationernas geometriska form inom nätverket, samt styrkan på 
relationerna. Varje person befinner sig enligt Johannisson (1998) i epicentret i sitt eget 
personliga nätverk, vilket illustreras i figur 2. Varje revisor har med andra ord ett 
egocentriskt (självcentrerat) nätverk. Detta nätverk består av alla direkta och indirekta 
länkar som ger denne tillgång till olika segment i omgivningen. Donckels och Lambrecht 
(1997) menar att i direkta länkar finns en direkt relation mellan nätverksaktörerna och att 
indirekta länkar innebär att nätverket fungerar som en mellanliggande länk till andra 
aktörer.  

 
 
Figur2. Revisorn, egocentrisk i nätverket. 
 
Revisorn kan också vara medlem i olika kollektiva nätverk som baseras på till exempel 
yrke eller lokalisering. Detta kallar Johannisson (1998) sociocentriskt nätverk och det 
består alltså av ett kollektiv av aktörer som står i samband med varandra på olika sätt.  
 
Nätverkets struktur är flexibel och detta beror enligt Davern (1997) och Johannisson (1998) 
på att de relationer som nätverket är uppbyggt av kan förändras, antingen läggs nya 
relationer till eller så bryts existerande relationer.  
 

2.3.3 Svaga och starka kontakter 
 
Davern (1997) skriver att under den strukturella komponenten faller också styrkan på de 
sociala relationerna eller förbindelserna mellan två aktörer. Granovetter (1973) menar att 
styrkan på en relation kan mätas på en mängd olika sätt, till exempel genom hur mycket tid 
två aktörer spenderar tillsammans, graden av ömsesidigt förtroende, graden av ömsesidigt 
utbyte mellan parterna och så vidare. Utifrån detta benämner Granovetter (1973) 
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kontakterna som antingen starka eller svaga. Svaga kontakter karaktäriseras som avlägsna 
och icke frekvent förekommande interaktioner mellan två aktörer. Starka kontakter är de 
som är frekvent förekommande mellan närliggande aktörer. 
 
Levin, Cross och Abrams (2002) menar att människor vanligen får användbar kunskap från 
sina starka kontakter, eftersom de litar på att dessa är välvilliga och kompetenta. Enligt 
Granovetter (1973) kan dock även en svag kontakt vara mycket värdefull. Anledningen till 
detta kan vara att den svaga kontakten rör sig i andra kretsar än aktören och därigenom har 
tillgång till annan värdefull information än aktören själv. De svaga kontakterna fungerar då 
som en ”brygga” mellan olika kontakter och leder till att information sprids mellan olika 
grupper av personer (ibid). Som exempel antar vi att revisorn kan ha en svag kontakt med 
någon på Länsstyrelsen som han kontaktar vid behov. Genom denna kontakt får revisorn 
tillgång till andra personer inom Länsstyrelsen, som den första kontakten förmedlar. Detta 
har vi illustrerat i figur 3. 
 

 
 
Figur 3. Skiss på hur en svag kontakt fungerar som brygga. 
 
Även Levin et al (2002) skriver att det finns fördelar med svaga kontakter, och menar att 
människor får sin mest användbara kunskap på arbetet från svaga kontakter som de har 
förtroende för. Individer och organisationer kan alltså dra nytta av att utveckla svaga 
kontakter de har förtroende för, särskilt eftersom svaga kontakter är mindre kostsamma än 
starka att upprätthålla. Hansen (1999) menar att anledningen till att de inte är lika 
kostsamma är att de inte kräver lika mycket tid och engagemang som starka kontakter.  
 
 
2.4 Hur upprätthålls nätverket? 
 
En relation måste underhållas på något sätt för att överleva. Olika författare anger olika 
teorier för hur upprätthållandet kan ske. Till exempel anser Homans (1958) och Molm och 
Cook (1995) att utbytesteorin kan användas för att förklara detta, medan Williamson (1975) 
och Jarillo (1990) istället anser att transaktionskostnadsteorin är lämplig.  
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2.4.1 Utbytesteorin 
 
Howard och Hollander (1996) skriver att utbytesteorin (social exchange theory) bygger på 
interaktion mellan individer. Huvudfrågan är under vilka omständigheter en interaktion 
uppkommer. Enligt Molm och Cook (1995) formas och upprätthålls sociala relationer 
genom att aktörer tillhandahåller ömsesidiga fördelar till varandra över tiden. Om fördelar 
som tillhandahålls till en annan inte återgäldas kommer den sociala relationen till sist att 
upphöra att existera. Dock menar författarna att de ömsesidiga fördelarna inte behöver vara 
lika stora eller uppkomma samtidigt. 
 
Homans (1958) menar att utbytesteorin försöker förklara hur människor erhåller värdefulla 
resurser så som information, status och kärlek genom deras interaktioner med andra. 
Howard och Hollander (1996) hävdar att interaktion äger rum när det är ömsesidigt givande 
för de inblandade parterna. 
 
Homans (1958) beskriver att socialt beteende är ett utbyte av tillgångar, både materiella och 
icke-materiella. Personer som ger mycket till andra försöker få mycket tillbaka från dem, 
och personer som får mycket från andra är pressade att ge mycket tillbaka. Howard och 
Hollander (1996) menar att utbytesaktörerna förutsätts söka det bästa möjliga resultatet av 
interaktionen och väljer de alternativ som förväntas ge det mest fördelaktiga utfallet 
beräknat på den uppskattade kostnaden och nyttan. Enligt Homans (1958) kan det en person 
ger i utbyte ses som en kostnad för honom och det han får kan ses som en belöning.  
 
Enligt Molm och Cook (1995) finns det flera typer av utbytesrelationer, till exempel 
förhandlat utbyte och ömsesidigt utbyte. Förhandlat utbyte är enligt författarna distinkt från 
andra typer av socialt utbyte på så sätt att villkoren för utbytet diskuteras öppet och 
givandet och erhållandet av fördelar är kända. De flesta ekonomiska utbytena återfinns 
inom denna kategori, liksom många sociala utbyten. I ömsesidigt utbyte är utryckliga 
uppgörelser om karaktären på utbytet och tiden för återgäldning tabu. Med andra ord 
diskuteras inte villkoren för utbytet och värdet på det som byts öppet. Istället lämnas 
förväntningarna om återgäldning någon gång i framtiden outtalat, en aktör börjar processen 
utan att säkert veta om eller när han eller hon kan förvänta sig återgäldning. Även om dessa 
typer av utbytesrelationer skiljer sig åt så återfinns de ofta tillsammans i en relation (ibid). 
 
Vad gäller revisorn och dennes nätverkskontakter behöver utbytet inte bara ske genom att 
de ömsesidigt delar information, utan det kan även ske genom ett ekonomiskt utbyte, det 
vill säga att revisorn betalar för den information denne behöver från specialister eller dylikt.  
 

2.4.2 Transaktionskostnadsteorin 
 
Ett sätt att upprätthålla en relation kan alltså vara att betala för de tjänster som erhålls. Ett 
motiv till att ingå i ett nätverk är att aktören annars skulle drabbas av högre transaktions-
kostnader.  
 
Williamson (1975) skriver att transaktionskostnadsteorin handlar om den verkliga 
kostnaden för att allokera resurser i en imperfekt värld med missförstånd, oförenliga mål 
och osäkerhet. Vidare säger Williamson (1975) att företag kan vara specialister på att 
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tillverka en viss produkt och att det mest kostnadseffektiva torde vara att de skulle tillverka 
alla produkter av det slaget. Detta skulle då leda till en kostnadsminskning och en bra 
totaleffektivitet. Detta sker dock inte enligt Williamson (1975) då det finns transaktions-
kostnader för samordningen mellan de olika aktörerna. 
 
Transaktionskostnaden är, enligt Williamson (1975), den resursförbrukning som uppstår för 
att utforma och verkställa komplexa kontrakt på en marknad. Transaktionskostnaderna 
varierar med aktörernas egenskaper och marknadens karaktär. Transaktionskostnaden 
inkluderar kostnader förknippade med aktörernas begränsade rationalitet, opportunism och 
osäkerhetshantering vid utformning och uppfyllande av kontrakt. Ireland et al (2000) menar 
att transaktionskostnaderna helt enkelt är kostnader för att genomföra en affär. 
 
Planander (2002) skriver att utifrån transaktionskostnadsteorin väljs samarbete med syftet 
att minska kostnaderna för transaktionerna mellan företagen. Jarillo (1990) menar att 
ingåendet i ett nätverk är mer effektivt än att integrera företag och mer effektivt än 
marknaden, eftersom nätverket inte drar på sig alla transaktionskostnader. Detta beror 
enligt Jarillo (1990) på att nätverk även bygger på tillit. Tilliten ger enligt Andersson 
(2001) en grund för att förutsäga framtida beteenden. Tillit kan beskrivas med begreppen 
erfarenhet, förtroende och renommé (ibid). 
 
Genom att hela tiden ”göra affärer” med samma personer byggs en tillit upp mellan dem. 
Det är enligt Williamson (1975) just bristen på tillit som ökar transaktionskostnaderna. 
Därför är nätverk ett lättare och billigare sätt för revisorn att få den information som denne 
behöver. Utan nätverk skulle revisorn vara tvungen att ständigt leta kontakter som kan 
hjälpa denne och detta skulle leda till större transaktionskostnader genom att till exempel 
mer tid och engagemang krävs. 
 
Utifrån det två ovan presenterade teorierna betraktar vi rena sociala utbyten och rena 
ekonomiska utbyten som var sin ändpunkt på ett kontinuum, vilket illustreras i figur 4. 
Mellan dessa två extremer finns en stor mängd olika utbyten som kombinerar det sociala 
utbytet med det ekonomiska. Det vill säga att det finns sociala utbyten som har inslag av 
ekonomiska och vice versa. 
 

 
 
Figur 4. Sociala och ekonomiska utbyten. 
 
 
2.5 Sammanfattning av teori 
 
Revisorerna är beroende av varierade kontakter för att kunna utföra revision och 
konsultation/rådgivning. Som Gils och Zwart (2004) skriver är nätverket ett praktiskt val 
för att kompensera bristande kunskap genom att det bland annat ger möjlighet till 
kunskapsaccess och lärande. Ireland et al (2002) säger att nätverk också används för att 
behålla eller utveckla konkurrensfördelar.  
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Nätverk kan enligt Frazier och Niehm (2004) antingen vara informella eller formella. De 
grundläggande komponenterna i nätverken beskrivs av Davern (1997) som noder (vilka kan 
ersätta med aktörer) och bågar (vilka kan ersätta med förbindelser). Varje person befinner 
sig enligt Johannisson (1998) i epicentret av sitt eget personliga nätverk. 
 
Förbindelsen mellan aktörerna kan enligt Granovetter (1973) klassas som antingen starka 
eller svaga, beroende på bland annat hur mycket tid aktörerna spenderar tillsammans och 
graden av ömsesidigt utbyte. Det är just utbyten som upprätthåller relationer eller 
förbindelser enligt Molm och Cook (1995). Dessa kan ske i form av information och/eller 
pengar. Om en aktör bara tar åt sig information och inte ger något tillbaka kommer denna 
relation enligt utbytesteorin att sluta existera (Howard och Hollander, 1996). En anledning 
att upprätthålla en nätverkskontakt genom ekonomiskt utbyte är för att minska transaktions-
kostnaderna som uppstår i samband med genomförande av en affär (Ireland et al, 2000) 
 
Vi har valt att sammanställa teorierna i form av en figur nedan (figur 5). Noderna 
representerar olika aktörer som ingår i revisorns nätverk och dessa är utritade i form av 
cirklar. Bågarna presenterar kontakten mellan revisorn och aktörerna och är utritade i form 
av linjer från revisorns cirkel ut till de olika noderna. Kontakterna kan vara starka eller 
svaga och upprätthållas genom sociala eller ekonomiska utbyten. Starka kontakter markeras 
med en kraftig linje och de svaga med en tunn linje. De sociala utbytena markeras med en 
streckad linje och de ekonomiska med en heldragen linje. 
 

 
Figur 5. Teorimodell. 
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3 METOD 
 

 detta kapitel beskriver vi tillvägagångssättet vid skrivandet av uppsatsen. Kapitlet 
innehåller även en motivering till valet av respondenter och redogör dessutom för de 

problem som vi har stött på under arbetets gång.  
 
 
3.1 Val av revisorer 
 
I en undersökning av kvalitativ karaktär behövs enligt Svenning (1999) inte ett slump-
mässigt urval göras eftersom den syftar till att exemplifiera och inte generalisera. Därför 
går det att göra ett selektivt urval av studieobjekt utifrån vissa kriterier (ibid). 
 
För att välja revisorer satte vi därför upp ett antal kriterier. Då syftet med uppsatsen var att 
identifiera hur nätverket kan se ut för revisorer verksamma vid små revisionsbyråer ville vi 
naturligtvis komma åt just dessa. Valet av revisorer skedde även med hänsyn till geografisk 
närhet eftersom vi ville genomföra personliga intervjuer och därför ville vi hitta små 
revisionsbyråer belägna i Norrbotten. För att försöka få viss spridning bland respondenterna 
valde vi att intervjua tre revisorer verksamma på olika orter av varierande storlek. 
 
Utifrån dessa kriterier sökte vi lämpliga respondenter via databasen Affärsdata. Vi sökte 
genom att använda SNI-koden 74120, som står för Redovisning och bokföring, revision, 
skatterådgivning (Affärsdata, 2005). Genom detta förfarande valde vi ut de tre intervjuade 
revisorerna.  
 
 
3.2 Datainsamling 
 
Vi valde att genomföra personliga intervjuer med revisorerna eftersom vi förväntade oss 
mer detaljerade och fylligare data än vid till exempel telefonintervjuer. Enligt Denscombe 
(2000) ger dessutom kontakten ansikte mot ansikte forskaren möjlighet att känna av om 
informationen är oriktig genom att till exempel avläsa kroppsspråket, vilket inte är möjligt 
vid till exempel en telefonintervju. 
 
Vi tog en första kontakt med revisorerna via telefon för att bestämma tidpunkt och plats för 
intervjuerna. Vi talade om ungefär hur lång tid intervjuerna skulle ta för att revisorerna 
skulle avsätta tillräckligt med tid för att vi skulle hinna ställa alla frågor. Inför intervjuerna 
skapade vi en intervjuguide med utgångspunkt från vårt teorikapitel, vilken sedan användes 
som stöd vid samtliga intervjuer. (se Bilaga 1) För att kontrollera om vi hade relevanta och 
lättförståeliga frågor fick en ämnesinsatt person titta på intervjuguiden före intervjuerna och 
därefter komma med förslag till förbättringar. 
 
Ett par dagar före intervjuerna skickade vi e-post till revisorerna med en allmän förklaring 
om vad intervjun skulle behandla och i detta brev bekräftades även de avtalade 
intervjutiderna. (se Bilaga 2). Vi valde att inte skicka intervjuguiden i förväg till de utvalda 
revisorerna då vi ville erhålla deras spontana intryck och åsikter vilket vi ansåg skulle ge en 
mer ärlig bild av deras uppfattning av våra frågor. 
 

I 
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Intervjuerna genomfördes mellan 29/4 och 12/5 2005 på de utvalda revisorernas kontor. Vi 
inledde intervjuerna med att erbjuda revisorerna att vara anonyma i vår undersökning i 
syfte att få dem att ge så ärliga svar som möjligt. Deras namn är därför fingerade i 
uppsatsen och deras lokalisering hålls konfidentiell.  
 
Med revisorernas godkännande spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en MiniDisc 
med tillhörande mikrofon för att vi sedan enkelt skulle kunna sammanställa det som sades. 
Vi förde även enklare fältanteckningar under intervjuerna som komplement till 
inspelningarna. Inspelningarna av intervjuerna gjorde att vi i efterhand kunde avlyssna dem 
på nytt och möjliggjorde en mer noggrann tolkning av svaren, vilket vi ansåg skulle höja 
kvaliteten på undersökningen. 
 
Vid intervjuerna användes intervjuguiden endast som ett diskussionsunderlag. Vi hade inte 
på förhand bestämt någon exakt ordningsföljd på frågorna, utan revisorernas svar fick 
bestämma turordningen i syfte att låta dem utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det 
ämne som vi tog upp. Intervjuerna kan därmed enligt Denscombe (2000) klassas som 
semistrukturerade och han menar att fördelen med denna typ av intervjuer är att de är 
flexibla och att svaren blir öppna.  
 
 
3.3 Sammanställning av data och analysmetod 
 
Vid sammanställningen av våra data började vi med att sammanställa respektive revisors 
svar var för sig. Vi valde att efter en kort presentation av revisorn visa en figur (figur 6, se 
sidan 15) över dennes nätverk för att underlätta för läsaren att se hur nätverket ser ut och 
hur det upprätthålls. Denna figur är vidareutvecklad från figur 5 (sidan 12). Förändringen 
var endast till för att hjälpa oss att analysera mot Grannovetters (1973) teori om starka och 
svaga kontakter. Under intervjuerna bad vi revisorerna att kategorisera respektive kontakt 
som mycket viktig, viktig eller mindre viktig. (Se Bilaga 3). Detta gjorde vi för att se hur 
viktiga revisorerna ansåg de svaga kontakterna vara. Utifrån detta har varje kontakt fått sin 
placering i respektive revisors nätverksfigur. 
 
För att bestämma om en kontakt var att anse som stark eller svag valde vi att utgå ifrån hur 
ofta kontakten mellan revisorn och nätverkskontakten sker. Alla kontakter som i genomsnitt 
sker en gång i månaden eller mer klassade vi som en stark kontakt medan de kontakter som 
sker mindre ofta klassades som svaga. 
 
Kontakter som upprätthålls genom att revisorn betalar den andre klassades som ekonomiska 
utbyten. Kontakter som upprätthålls genom ett givande och/eller tagande av information 
eller genom vänskap klassade vi som sociala utbyten. 
 
För att exemplifiera hur figuren ska tolkas är nr 1 i figuren (figur 6, sidan 15) en kontakt 
som är stark (de har ofta kontakt) och upprätthålls genom att revisorn betalar för tjänsten. 
Kontakt nr 4 är svag (de har sällan kontakt) och upprätthålls genom socialt utbyte, det vill 
säga genom utbyte av tjänster och vänskap eller dylikt. Nr 6 är en svag kontakt men med 
inslag av både socialt och ekonomisk utbyte; i vissa fall faktureras revisorn för tjänsterna, i 
andra fall inte. 
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Figur 6. Analysmodell. 
 
När vi vid sammanställningen av datan upptäckte att det saknades information eller att 
någonting var oklart på något sätt, valde vi att kontakta revisorerna för att få ett 
förtydligande i dessa oklarheter. Kontakten skedde via e-mail och telefon. 
 
Efter att vi sammanställt empirin analyserade vi vårt material genom att studera vårt syfte, 
vår metod samt den teori vi läst in oss på. Vidare i analysen jämförde vi först de tre 
revisorernas nätverk mot varandra varefter vi jämförde intressanta likheter och skillnader 
dem emellan och ställde dessa mot teorin. I de fall där det saknades befintliga teorier drog 
vi slutsatserna utifrån empirin. 
 
 
3.4 Metodproblem 
 
När det gäller vetenskaplig problematik vid kvalitativa undersökningar används enligt Patel 
och Tebelius (1987) begreppen tillämplighet, överrensstämmelse, pålitlighet samt nog-
grannhet. 
 

3.4.1 Tillämplighet 
 
Det är enligt Patel och Tebelius (1987) väsentligt för tillämpligheten att det studerade 
problemområdet har betydelse för den grupp forskaren valt att inrikta sig på. Personerna 
måste kunna uppfatta problemet som betydelsefullt för att vilja ge sin personliga synpunkt. 
Det är viktigt för forskaren att erhålla en så informationsrik bild som möjligt av problemet 
för att möjligheten till tolkning skall öka (ibid). Vi upplevde att de intervjuade revisorerna 
visade intresse och engagemang för våra frågeställningar, samt att de besvarade dessa 
öppenhjärtigt. Den ene revisorn upplevdes dock som mer formell än de övriga, och återgav 
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inte lika mycket information utöver de direkta frågor vi ställde. Detta kan eventuellt ha 
påverkat tillämpligheten i viss utsträckning. 
 

3.4.2 Överensstämmelse – rimlighet 
 
Patel och Tebelius (1987) skriver att i den kvalitativa forskningen är utgångspunkten att 
varje människas situation är unik, men att de har vissa gemensamma erfarenheter och 
socialt betingade förhållanden. Därför är valen och kategoriseringen av undersökta personer 
viktiga för rimligheten och de måste kunna motiveras (ibid). Genom att söka revisorer 
genom Affärsdata med hjälp av SNI-koden 74120 och genom att begränsa antalet anställda 
på revisionsbyråerna till tio stycken, försäkrade vi oss om att vi gjorde rimliga val utifrån 
vårt syfte. Sökningen påvisade även på vilka orter revisionsbyråerna fanns. På de byråer vi 
ansåg intressanta valde vi att genom Affärsdata kontrollera att de utvalda personerna 
verkligen var revisorer. Vid den första kontakten med revisorerna kontrollerade vi 
ytterligare en gång att de var auktoriserade eller godkända revisorer. En sista kontroll 
gjordes under intervjuerna och vi valde att i empirin presentera de år de blivit 
auktoriserade/godkända. Genom detta förfarande anser vi att vi har gjort vad vi kunnat för 
att göra rimliga val. 
 

3.4.3 Pålitlighet – trovärdighet 
 
Valet av hur informationen registreras är enligt Patel och Tebelius (1987) viktigt. Vidare 
skriver författarna att det är viktigt att registrera den totala situationen och speciellt 
uppmärksamma sådant som inträffar överraskande. Vi valde att spela in samtliga intervjuer 
och så snart som möjligt efter intervjuerna sammanställde vi det som sades ordagrant. 
Genom att vi spelade in intervjuerna kunde vi koncentrera oss helt och hållet på det som 
sades och avläsa revisorernas kroppsspråk och gester. Därmed anser vi att vi registrerade så 
stor del av den totala situationen som möjligt. 
 
Nackdelen med inspelningar av intervjuer kan enligt Yin (1994) vara att den intervjuade 
känner sig hämmad att svara ärligt och uppriktigt på frågorna. Vi försökte motverka denna 
negativa effekt genom att tydligt klargöra att det vi spelade in inte skulle delges någon 
annan än oss och att materialet om de så önskade skulle hållas anonymt. Vi upplevde inte 
att inspelningsutrustningen påverkade revisorerna negativt, utan de talade fritt angående de 
frågor vi diskuterade. 
 
Vid två av intervjuerna var båda författarna närvarande, vilket torde öka trovärdigheten. 
Något som eventuellt kan ha påverkat denna negativt är att bara en av författarna var 
närvarande vid den ena intervjun. Detta behöver inte ha påverkat trovärdigheten då den 
närvarande författaren var bekant med revisorn sedan tidigare, vilket kan ha ökat revisorns 
öppenhet. Vi hade dessutom samtliga revisorers tillåtelse att kontakta dem för 
kompletterande frågor vid behov.  
 
Enligt Patel och Tebelius (1987) kan trovärdigheten i tolkningarna ökas genom att uppgifts-
lämnarna läser och granskar redovisningen och tolkningarna av vad de sagt. Vi hade inte 
möjlighet att låta revisorerna läsa igenom vår sammanställning av intervjuerna på grund av 
tidsbrist. Detta kan eventuellt ha påverkat trovärdigheten. 
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3.4.4 Noggrannhet – samvetsgrannhet och ärlighet 
 
Patel och Tebelius (1987) skriver att det som är avgörande för forskningens kvalitet är att 
forskaren är samvetsgrann och ärlig. Forskaren inte får förfalska eller förvränga den 
information som erhålls under processen. Författarna anser att det är viktigt att citat 
presenteras i sitt sammanhang och inte förvrängs (ibid). Vi har inte medvetet förvrängt 
någon information under arbetets gång. Det kan dock hända att vi vid översättningar av 
engelskspråkig litteratur gjort tolkningar som inte blivit helt korrekta. Det kan även ha hänt 
att vi tolkat något som de intervjuade sagt på ett felaktigt sätt då de inte getts möjlighet att 
läsa eller kommentera våra sammanställningar. Alla citat är dock ordagrant återgivna efter 
de bandinspelningar vi gjorde av intervjuerna. 
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4 EMPIRI 
 

 detta kapitel presenteras resultaten av våra intervjuer. De tre revisorerna presenteras 
var för sig och för varje revisor skriver vi kortfattat om deras revisionsbyrå och 

verksamhet innan vi presenterar intervjumaterialet. Nätverkskontakterna är listade i den 
ordning som revisorerna själv valde att räkna upp dem. 
 
 
4.1 Revisor Asp 
 
Asp har varit auktoriserad revisor sedan 1998 och arbetar idag som ensam revisor på en 
mindre revisionsbyrå. Asp uppskattar att han är revisor i ca 250 olika bolag, fördelade på 
200 aktiebolag och resterande är handelsbolag och enskilda firmor. De flesta av dessa 
företag är små, ägarledda företag. Asp beskriver sig som en allmänpraktiserande revisor 
och uppskattar att hans arbetstid fördelar sig 50/50 mellan revision och rådgivning. 
 
Asp anser att han har ett ganska stort nätverk som består av ett flertal olika kontakter inom 
olika professioner. Nedan presenteras en figur över Asps nätverk (figur 7) och därefter 
följer en beskrivning av respektive kontakt. 
 

 
Figur 7. Asps nätverk. 
 
Advokat (A) 
 
En av Asps viktigaste kontakter är en advokat verksam i Stockholm. Han använder 
kontakten mest i rådgivningssammanhang men ibland även vid revisionsfrågor. Asp 
berättar: ”för mig är det en viktig, en hemskt bra kontakt, för att dels är ju han bra, det är 
en jäkla skillnad på en Stockholmsadvokat och på en advokat i Luleå alltså, det är det.” 

I 
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Asp och advokaten har kontakt med varandra i princip varje dag. Kontakten sker mestadels 
via telefon men de umgås även privat, då advokaten enligt Asp är en barndomskompis. De 
växte upp på samma kvarter i den stad där Asp idag är verksam.  
 
Förutom att advokaten är skicklig, anser Asp att kontakten är viktig eftersom han vet att 
advokaten alltid ställer upp. Han kan kontakta honom när som helst, vilken tid på dygnet 
som helst, när det är semester och så vidare och veta att han ställer upp.  
 
Asp tycker att de kompletterar varandra på ett bra sätt, advokaten kan juridik och han själv 
ekonomi. Detta leder enligt Asp till att de slussar mycket jobb mellan varandra. Digniteten 
på jobben avgör om de fakturerar varandra eller inte. Vid större jobb händer det att de 
fakturerar varandra, men vid mindre jobb sker bara ett utbyte av kunskap. Asp tycker att 
”… det är skönt att bara kunna ringa och fråga, du hur är det med det hära? Kan man göra 
så här? Och så tar det liksom fem minuter för han att svara och hade jag rett ut det själv 
hade det tagit ett par timmar”. 
 
Skattekonsult (B) 
 
En annan viktig kontakt är enligt Asp den skattekonsult han har kontakt med ungefär en 
gång i månaden. Kontakten sker mestadels via telefon, men även via mail. Skattekonsulten 
äger en konsultbyrå i Stockholm som specialiserat sig på skatter. Asp berättar att kontakten 
uppkom för ett antal år sedan då han tillsammans med tre kompisar ägde en revisionsbyrå i 
Stockholm. Kontakten har han sedan fortsatt att använda i den nuvarande verksamheten.  
 
Asp berättar att han köper tjänster av skattekonsulten när det gäller mer komplicerade 
skatteärenden där hans egen kunskap inte räcker till. Han bedömer att han själv löser 80 % 
av skatteproblemen och tar hjälp i resterande 20 %. Asp anlitar skattekonsulten uteslutande 
vid rådgivning. Enligt Asp har det aldrig hänt att skattespecialisten inte kunnat hjälpa 
honom. 
 
Försäkringsmäklare (E) 
 
Asp berättar vidare att han har kontakt med fem till sex stycken försäkringsmäklare i sin 
roll som rådgivare. Han anser dock att de har mer nytta av honom än han av dem, men 
menar ändå: ”Det är bra att ha någon sån där ofta, om man ser att oj, nu ser det risigt ut på 
försäkringssidan, då ringer man till nån av dom här och då kommer dom hit och då gör 
dom nån lösning som är smidig för alla”.  
 
Asp säger att han har kontakt med någon av försäkringsmäklarna cirka en gång i månaden. 
De träffas ofta tillsammans med Asps klienter och försöker hitta en försäkringslösning som 
passar klienten. Han betalar inte något för dessa tjänster utan menar att försäkringsmäklarna 
får provision på det de säljer. Asps incitament till att anlita dem är att han kan fakturera 
klienten vid en större försäkringslösning som till exempel vid ett generationsskifte. 
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Företagskonsulter (F) 
 
Asp säger att företagskonsulterna oftast förekommer i större bolag och att hans egen roll 
där blir ”skrivbordsrevisor” och att konsulten fungerar som rådgivare. Han anser att dessa 
kontakter är viktiga när han arbetar med det enskilda företaget där konsulterna är 
verksamma. Kontakten bygger enligt Asp mest på att utbyta tankar och idéer för att bägge 
parterna ska kunna göra ett fullvärdigt arbete. 
 
Revisorer (C) 
 
Asp anser att han har ganska mycket att göra med andra revisorer. Det handlar mest om att 
utbyta erfarenheter och att lösa jävsproblem. Asp upplever att ”vi har ju ganska krångliga 
bestämmelser och det har ju inte blivit lättare de senaste åren heller … Man ringer upp och 
frågar en grej. Du hur fasen ser du på det här … utan att ge avkall på sekretessen så att 
säga”. Med de andra revisorerna har Asp kontakt med ett par gånger i veckan. Han menar 
vidare att det ganska ofta händer att han som ensam revisor kommer till vissa problem, där 
han känner att ”… det här känns inte rätt och jag vill ha en second opinion på det här va 
…”. Asp och de övriga revisorerna fakturerar inte varandra, utan det handlar om ett 
ömsesidigt givande och tagande. 
 
Bankkontakter (D) 
 
En revisor måste även ha vissa bankkontakter anser Asp. Det handlar för det mesta om 
finansiering i olika former till företagen. Han träffar då banken tillsammans med klienterna 
för att diskutera finansieringsalternativ. Asp har en mängd olika bankkontakter av 
varierande karaktär. Den enklaste kontakten kan till exempel vara att tillhandahålla ett 
bokslut. Enda gången Asp anser att bankkontakter är viktiga är de gånger som de styr jobb 
till honom genom att rekommendera honom till sina kunder. Bankkontakten är enligt Asp 
sporadisk. 
 
Övriga (G), (g1) 
 
Asp berättar att den revisionsbyrå som han tidigare var delägare i var med i en organisation 
bestående av andra fristående revisionsbyråer. Inom organisationen fanns tillgång till olika 
slags specialister. Vissa av de kontakter han knöt där nyttjar han fortfarande ibland när hans 
egen kunskap inte räcker till. Detta gäller främst när hans klienter ska upprätta bolag 
utomlands för att bedriva handel på olika sätt. Om personen som Asp kontaktar inte kan 
hjälpa honom, blir han slussad vidare till någon annan inom nätverket (g1) som kan besvara 
hans frågor. Asp poängterar att hans nuvarande revisionsbyrå inte är med i denna 
organisation och att kontakterna med dessa specialister sker sällan. Asp betalar för den 
hjälp han får från denna organisation, och fakturerar detta vidare till sina klienter som ett 
utlägg. 
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4.2 Revisor Björk 
 
Björk är godkänd revisor sedan 1990. På revisionsbyrån är han den ende av fyra anställda 
som är godkänd revisor. Två av de övriga arbetar med bokslut, deklarationer och 
årsredovisningar, och den tredje arbetar med byråns egen redovisning och ett antal andra 
redovisningsuppdrag. Björk är revisor i ungefär 150 aktiebolag, samt ett antal enskilda 
firmor. Han tycker att det är svårt att bedöma hur mycket tid han lägger ned på revision 
respektive rådgivning, men uppskattar att mesta delen är revision.  
 
Björks revisionsbyrå är medlem i ett formellt nätverk, men Björk har även ett antal 
fristående kontakter. Nedan visas en figur över Björks nätverk (figur 8) och därefter följer 
en presentation av respektive kontakt. 
 

 
Figur 8. Björks nätverk. 
 
LR-gruppen (H) 
 
Björk berättar att revisionsbyrån där han är verksam är medlem i LR-Revision (Lokal och 
Rikstäckande Revision), som är en sammanslutning av cirka 40 fristående revisionsbyråer i 
ett rikstäckande nätverk. Nätverket har uppstått från det som tidigare var LRF-revision. Då 
detta skulle säljas ut valde många av de lokala kontoren att starta egna byråer och gå 
samman i nätverket LR-revision. För att vara medlem i nätverket betalar revisionsbyrån en 
omsättningsbaserad avgift. 
 
Björk anser att LR-gruppen är den viktigaste kontakten han har. Genom nätverket får han 
tillgång till kompetens och erfarenhetsutbyte. Björk beskriver nätverket som att det har en 
central kärna, där endast en administratör sitter. Det finns vidare fyra olika kommittéer 
inom LR. Dessa är Revisions-, IT-, Marknads- och Utbildningskommittén. När Björk har 
ett problem skickar han en fråga via intranätet (som presenteras nedan) till administratören. 
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Denne ser till att frågan hamnar rätt. Björk skickar endast ett fåtal förfrågningar per år och 
han menar att Revisionskommittén är den viktigaste kommittén för honom 
 
Björk berättar vidare att LR har ett intranät där aktuella frågeställningar behandlas. Via 
intranätet kan han ta del av nya bestämmelser, regler med mera inom revisionsområdet och 
dessa är då enligt honom sammanställda på ett enkelt och överskådligt sätt. Han säger; 
”annars skulle jag måsta sitta, sitta jävlar och läsa hur mycket som helst. Nu vet jag ju lite 
grann att det som kommer är jäkligt viktigt …”. Björk tar del av informationen på intranätet 
ett par gånger i veckan. 
 
Revisorer (C), (c1) 
 
Björk anser att andra revisorer är viktiga kontakter. Han delar in dessa i två grupper; de 
som är medlemmar i LR (c1) och de som är fristående revisorer, dvs. icke-medlemmar (C). 
De som är medlemmar i LR har han kommit i kontakt med genom till exempel olika 
utbildningar, seminarier med mera som LR har anordnat. Enligt Björk sker kontakten 
främst via telefon, men även via mail. De kontaktar varandra när de stöter på problem som 
till exempel ”hur ska jag svara på det här? Eller skriva på det här? Eller hur skulle du 
göra?” 
 
Björk berättar att de fristående revisorerna till största delen är gamla kollegor som var med 
i det gamla LRF och som inte gått med i det nya, utan valt att vara fristående. Kontakterna 
rör främst revisionsfrågor, liknande de ovan nämnda, men han kontaktar dem även ”så fort 
det blir ett knivigt fall med orena berättelser och man måste diskutera med en kollega hur 
skulle du ha behandlat och bedöma det här?” Kontakterna sker ett par gånger i veckan. 
Revisorerna fakturerar inte varandra, utan Björk beskriver det som ett givande och ett 
tagande. 
 
Skattespecialister (b1), (b2), (b3) 
 
När det gäller skatteärenden berättar Björk att han har tillgång till tre olika 
samarbetspartners via LR-gruppen. Dessa tre är LRF Konsults skattebyrå, Skattehuset i 
Göteborg samt Tholin & Larsson.  
 
LRF Konsults skattebyrå (b1) skickar information direkt via intranätet och Björk berättar 
att han även kan kontakta dem vid behov. Han nyttjar dem vid både revision och 
rådgivning. Det kan gälla till exempel skogsfrågor och olika slags överlåtelse bitar. Dessa 
tjänster får Björk revisionsbyrå betala för.  
 
Skattehuset i Göteborg (b2) är en ny kontakt som Björk endast använt sig av ett fåtal gånger 
och därför tycker han denna kontakt är svårbedömd. Den sista av skattespecialisterna är 
Tholin & Larsson (b3) och av dem får Björk information och material angående 
skattefrågor. Denna kontakt finns enligt Björk mest i utbildningssyfte. Även dessa två 
kontakter får Björks revisionsbyrå betala för. 
 
Bokföringsbyrå (J) 
 
Björk har även kontakt med ett par bokföringsbyråer när det gäller skattefrågor. Han anser 
att det finns duktigt folk där med lång erfarenhet i dessa frågor och han vet dessutom att de 
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har arbetat med vissa speciella frågeställningar som till exempel generationsskiften. 
Kontakten är sporadisk och sker via telefon. Björk betalar inte någonting för deras hjälp 
utan bistår dem med råd ibland. 
 
Advokat (A) 
 
Björk berättar att han har kontakt med en advokat från Stockholm. Denna kontakt har han 
fått genom gamla kollegor i den tidigare LRF-gruppen. Björk har ett par små kontakter med 
advokaten varje vecka, oftast via telefon. Det händer också att han skickar större jobb till 
advokaten ett par gånger varje år. Björk önskar att han skulle kunna slussa sina klienter 
direkt till advokaten istället för att vara en slags mellanhand, men anser att det inte är 
möjligt. När det gäller de större jobben så fakturerar advokaten Björk och Björk i sin tur 
klienten. Vid mindre förfrågningar betalar Björk ingenting, utan det händer att han istället 
hjälper advokaten i något enstaka fall. Björk använder kontakten främst när det gäller olika 
slags bolagsärenden men även i vissa skattefrågor, då advokaten tidigare arbetat på bland 
annat Riksskatteverket. 
 
SRS (Svenska Revisors Samfundet) (I) 
 
Björk berättar att han är medlem i SRS, men att han personligen inte jobbar med dem, utan 
endast tar del av den information som de skickar ut till sina medlemmar. Informationen i 
sig tycker Björk är viktig och det är därför han väljer att ta med SRS som en del i sitt 
nätverk. 
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4.3 Revisor Ceder 
 
Ceder har varit auktoriserad revisor sedan 1987 och arbetar idag som ensam revisor på en 
mindre revisionsbyrå som arbetar mycket med skattefrågor. Han har tidigare varit anställd 
på en stor revisionsbyrå innan han startade en egen byrå för ett par år sedan. Ceder uppger 
att han är revisor i cirka 120 olika bolag. De flesta av dessa företag är små företag. Ceder 
uppskattar att hans arbetstid fördelar sig 80/20 mellan revision och rådgivning.  
 
Ceder ingår inte i något formellt nätverk, men har dock ett flertal olika kontakter inom olika 
professioner. Nedan presenteras en figur över Ceders nätverk (figur 9) och därefter följer en 
beskrivning av respektive kontakt. 
 

 
Figur9. Ceders nätverk. 
 
Skattejurist (B) 
 
Ceder menar att hans viktigaste kontakt är en skattejurist som är verksam i Göteborg. 
Kontakterna mellan Ceder och skattejuristen sker ett par gånger varje år och gäller främst 
komplicerade skattefrågor. Ceder berättar att han själv ger mycket skatterådgivning till sina 
klienter, men att han ibland tar hjälp av denna skattejurist då hans egen kunskap inte är 
tillräcklig. Kontakten är en gammal bekant till Ceder sedan den tid de båda arbetade vid 
den stora revisionsbyrån. De har båda sedan dess startat egna företag, men behållt 
kontakten. Kontakten sker främst genom telefon eller via mail. När det gäller större 
uppdrag så är det Ceders klienter som får betala för detta.  
 
Bankkontakter (D) 
 
En annan typ av kontakt som Ceder bedömer som mycket viktigt är bankkontakter. Dessa 
kontakter sker främst hos en bank men upp till tre olika banktjänstemän kan vara aktuella 
beroende på vad ärendet gäller. Det är främst när klinterna behöver hjälp med finansierings-
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frågor som han nyttjar denna kontakt. Klienten och Ceder besöker då banken tillsammans. 
Ceder berättar att han nyttjar den bank som hans egen byrå anlitar och att kontakten för 
klienternas räkning sker ungefär fem gånger per år. 
 
Fastighetsmäklare (K) 
 
Ceder berättar att han även har kontakt med en fastighetsmäklare. Den här kontakten är en 
personlig kontakt till Ceder som han även umgås med privat. Ceder säger vidare att 
kontakten inte bara sker när det gäller fastighetsköp eller försäljning utan även när det 
gäller fastighetsjuridiska frågor då denna kontakt är mycket kunnig inom detta område. 
Affärsmässigt är kontakten sporadisk. Vid små ärenden kan Ceder bara ringa och ställa en 
fråga utan att han faktureras, men när det gäller större ärenden så faktureras Ceder som i sin 
tur fakturerar sina klienter.  
 
Försäkringsmäklare (E), (e1)  
 
Ceder har även kontakt med ett par olika försäkringsmäklare. Dessa kontaktar han främst 
när det gäller liv- och pensionsförsäkringar för klienternas räkning. En av försäkrings-
mäklarna är en kontakt via banken (e1) medan de övriga är fristående kontakter (E). Ceder 
bedömer försäkringsmäklarna som mindre viktiga kontakter, men eftersom det händer att 
hans klienter ber honom om råd vad gäller försäkringar tycker han att det är bra att kunna 
slussa dem vidare till dessa. Kontakten är dock sporadisk. Vidare säger han att han inte 
betalar något för detta, utan klienterna får ju betala i form av premier och mäklaren får 
dessutom provision på de försäkringar som denne säljer. 
 
Klienter (L) 
 
Ceder ser även sina klienter som en del av sitt nätverk. Med detta menar han att eftersom 
klienterna är utspridda inom olika branscher så kan han ha nytta av dem när någon annan 
klient har en branschspecifik fråga som han själv inte kan svara på. Frågorna kan i princip 
gälla vad som helst. ”Här gäller det att vara mycket försiktig och inte släppa iväg för 
mycket, med tanke på tystnadsplikten”. Samtliga frågor av denna karaktär behandlar han 
anonymt. ”Jag skulle kunna säga vilket företag som ställer frågan, men då måste de ge sitt 
godkännande”. Ceder betalar inte klienterna de få gånger han erhåller information från 
dem, samtidigt som han inte alltid fakturerar dem när de har funderingar kring någon 
mindre fråga. 
 
Revisorer (C), (c1) 
 
Ceder främsta kontakt vad gäller andra revisorer är en tidigare samarbetspartner (C) till 
honom. Här handlar det mest om telefonkontakt och frågor kan till exempel vara: ”Hur ser 
du på det här eller hur skulle du göra?” Ceder använder kontakten mest som ett slags 
bollplank när han själv är osäker på hur han ska hantera ett problem eller en frågeställning. 
Även här framhåller Ceder att det är viktigt att hålla tystnadsplikten och ”man får ställa 
frågorna på en allmän eller principiell nivå”. Kontakten med denna revisor sker enligt 
Ceder ungefär en gång i månaden och då främst via telefon eftersom revisorn inte är 
verksam på samma ort som Ceder. Vidare berättar han att det är svårt att använda revisorer 
som är verksamma på samma ort som han själv, eftersom de är konkurrenter med varandra. 
”Man talar ju inte om för sina konkurrenter att nu har jag problem….” 
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Ceder har ett antal andra revisorer verksamma på andra orter (c1) som han kontaktar vid 
behov. Kontakterna med dessa är dock sporadisk. Ceder och revisorerna fakturerar inte 
varandra, utan det handlar om att ge och ta. 
 
Advokat (A) 
 
Ceder har även kontakt med ett par advokater. Kontakten sker enligt Ceder mest i frågor 
som berör avtal eller avtalstolkning och i sällsynta fall familjerättsliga frågor. Här fungerar 
Ceder mer som en mellanhand mellan klienterna och advokaten. Genom sin egen kunskap 
försöker han hjälpa klienterna så långt som möjligt, men när hans kunskaper inte räcker till 
så rekommenderar han främst två advokater som han lärt känna under årens gång. Han 
kunde inte minnas hur dessa tillkommit, utan bara att det var i något arbetssammanhang. 
Vid större problem är det Ceders klienter som betalar advokaterna.  
 
Övrigt: Ceder berättar vidare att han inte använder någon kontakt för att komma åt dennes 
kontakter, men säger att ”rent allmänt förekommer det att en kontakt rekommenderar 
någon annan som kan vara behjälplig i ett speciellt ärende”. 
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

 detta kapitel analyseras resultaten från våra empiriska undersökningar; intervjuer med 
tre revisorer. Svaren från respondenterna jämförs först med varandra och ställs sedan 

mot den teori som legat till grund för uppsatsen. Därefter redovisas de slutsatser vi kommit 
fram till och kapitlet avslutas med en diskussion och förslag till fortsatta studier. 
 
 
5.1 Vad nätverket används till 
 
Samtliga revisorer använder till största delen sitt nätverk för att få tillgång till kompetenser 
som de själva inte besitter. Andra anledningar som de angett är erfarenhetsutbyte, service 
till klienterna samt till att exempelvis lösa jävsproblem. Detta är också de anledningar som 
Gils och Zwart (2004), Das och Teng (2000) samt Ireland et al (2002) anger som de främsta 
skälen till att ingå i ett nätverk.  
 
Anmärkningsvärt är dock att ingen av revisorerna uppfattade sitt nätverk som ett verktyg 
för att skapa eller bibehålla konkurrensfördelar, vilket Ireland et al (2002) anger som en 
ytterligare orsak till att ha ett nätverk. En tänkbar anledning till detta kan vara att 
revisorerna inte sett strategiskt på sitt nätverk, utan bara ser det som ett praktiskt verktyg. 
Därmed har de kanske inte heller förstått eller tänkt på vilka konkurrensfördelar nätverket 
kan ge. En annan orsak skulle kunna vara att revisorerna tycker att det är så självklart att de 
får konkurrensfördelar att de helt enkelt glömmer bort att nämna det. 
 
Även om samtliga revisorer anger samma anledningar till att använda nätverket så behöver 
de olika kontakter för att kunna tillgodose sina och i slutänden sina klienters behov. Vi har 
sammanställt revisorernas olika kontakter i tabell 1.  
 
Tabell 1. Sammanställning av nätverkskontakter  
 
Kontakt  Asp Björk Ceder  
Advokat   X X X  
Bankkontakt  X   X  
Bokföringsbyrå   X    
Fastighetsmäklare     X  
Företagskonsult X      
Försäkringsmäklare X   X  
Klienter       X  
Nätverk    X1    
Revisor ("kollega") X X X  
Skattekonsult/jurist X X X  
Övrigt   X2 X3    
 
1: Björk ingår i ett formellt nätverk    
2: Asp har tillgång till ett formellt nätverk, är dock ej medlem i det. 
3: Björk ser en medlemsorganisation som en del av sitt nätverk 
 

I 
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Som framgår av tabellen (Tabell 1) har revisorerna bara tre gemensamma kontakter; 
advokat, skattejurist/specialist och andra revisorer. Att de inte har fler gemensamma 
kontakter kan bero på klienternas beskaffenhet och vilka branscher klienterna är 
verksamma inom, eftersom detta styr revisorernas kunskapskrav. Olika kunskapskrav gör 
att behovet av specialister i de olika nätverken hos revisorerna varierar. Detta stöder vad 
FAR skriver om behovet av olika specialister. 
 
Samtliga revisorer använder sitt nätverk både vid revision och vid rådgivning. Det skulle 
kunna antas att den revisor som arbetar mer med rådgivning än de övriga skulle ha tillgång 
till ett större eller annorlunda nätverk, men så verkar inte vara fallet. Sett till fördelningen 
mellan revision och rådgivning, har Asp den mest jämna fördelningen på 50/50, följt av 
Ceder 80/20 och Björk med, som vi uppfattat det, mindre andel rådgivning än Ceder. Enligt 
den undersökning som Jägerhorn (1981) gjort framgick det att det finns skillnader i hur 
mycket tid revisorerna lägger ner på rådgivning. Jägerhorns undersökning är förvisso drygt 
20 år gammal, men utifrån ovanstående siffror kan vi konstatera att hans slutsatser verkar 
aktuella även idag. Som vi ser det finns det inga markanta skillnader mellan dem som utför 
mycket respektive lite rådgivning. Vid en jämförelse mellan Asps och Ceders nätverk är de 
egentligen ganska lika och de har tillgång till ungefär lika många kontakter. Ändå arbetar 
Asp betydligt mer med rådgivning än Ceder. Anledningen till att Asp inte har ett större 
nätverk, eller fler aktörer som skiljer sig från Ceders, skulle kunna vara att trots att han 
arbetar mer med rådgivning än Ceder, så utför de rådgivning inom samma områden.  
 
Att Björks nätverkskontakter skiljer sig åt från de övrigas kan bero på hans medlemskap i 
det formella nätverket, som enligt honom är mer eller mindre ”tvingade” till att hjälpa 
honom vid komplicerade frågor oavsett vad de gäller. Därför har han förmodligen inte 
samma behov av olika kontakter, eftersom han får tillgång till dessa genom det formella 
nätverket. 
 
I samtliga nätverk förekommer det att revisorn nyttjar någon kontakt för att få tillgång till 
en annan kontakt. Den första kontakten nyttjas dock aldrig enbart för detta ändamål, utan 
det är när dennes kunskaper inte räcker till som revisorn slussas vidare till någon annan. 
Detta kan exemplifieras genom Ceders uttalande att ”rent allmänt förekommer det att en 
kontakt rekommenderar någon annan som kan vara behjälplig i ett speciellt ärende.” 
Granovetters (1973) teori om att svaga kontakter kan fungera som en brygga stämmer 
således vad gäller både Asp och Ceder. Huruvida det stämmer med Björks nätverk, beror på 
hur kontakten med LR-gruppen klassificeras. Björk kontaktar sällan LR-gruppen men 
däremot erhåller han ofta information från dem via intranätet, vilket resulterar i att vi 
klassificerat kontakten som stark. Ser vi bara till Björks kontakt med dem, kan kontakten 
kanske snarare bli svag och därigenom även den fungera som en brygga likt Granovetters 
(1973) teori. 
 
 
5.2 Nätverkets utseende 
 
Ingen av de intervjuade revisorerna har ett nätverk som ser exakt likadant ut som de andras. 
Vissa grunddrag är dock lika i de respektive nätverken, till exempel har alla kontakt med 
advokater, skattejurister och andra revisorer. Endast en av de intervjuade revisorernas 
revisionsbyrå, Björks, är medlem i ett formellt nätverk. De två övriga, Asp och Ceder, har 
båda personliga nätverk av informell karaktär. Även Björk har ett personligt nätverk 
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utanför det formella som finns via revisionsbyrån. Därmed sammanflätas Björks nätverk 
med företagets och detta stämmer överens med Johannissons (1998) teori om 
entreprenörers nätverk. Det formella nätverket ger Björk tillgång till partners och resurser i 
former av olika specialister och information via ett intranät. Tillgången på resurserna är en 
av anledningarna som Johnson och Scholes (2002) beskrivit som den influerande faktorn 
till formella nätverk. 
 
När det gäller styrkan på de olika relationerna i nätverket framgår det att alla revisorerna 
har båda svaga och starka kontakter. Med ett undantag har revisorerna klassificerat de 
svaga kontakterna som viktiga eller mindre viktiga, trots att de sagt att i det enskilda fallet 
är kontakterna mycket viktiga. Undantaget är en aktör i Ceders nätverk, som klassas som 
mycket viktig. Denna aktör är en skattejurist som Ceder har kontakt med ett par gånger 
varje år. En anledning till att Ceder klassar juristen som mycket viktig kan vara att Ceder 
själv arbetar mycket med skatteärenden och att det då är mycket viktigt för honom att han 
har en specialist som han kan kontakta de gånger hans egen kunskap inte räcker till. Det här 
följer både Granovetters (1973) och Levin et als (2002) teorier om att även svaga kontakter 
kan vara mycket värdefulla.  
 
En tänkbar anledning till att de övriga svaga kontakterna inte klassats som mycket viktiga 
kan vara att revisorerna automatiskt tänker att en person som de sällan har kontakt med inte 
är viktig, samtidigt som en person de har mycket kontakter med är det. Detta skulle i så fall 
tyda på att revisorerna inte har insett styrkan med svaga kontakter, som Granovetter (1973) 
skriver om. Ett exempel på detta skulle kunna vara att Asp valde att klassa det nätverk som 
hans tidigare revisionsbyrå var medlem i och som han fortfarande använder sig av vid 
behov som viktigt/mindre viktigt, samtidigt som han sade att kontakten i det enskilda fallet 
var mycket viktig. Detta tyder på att han tycker att kontakten är mycket viktig i vissa fall, 
men samtidigt inte riktigt vill säga att den kontakt han så sällan använder sig av är det. 
Alternativt kan det vara så att Granovetters (1973) teori är felaktig, det vill säga att det inte 
alltid finns en styrka med svaga kontakter. 
 
Samtidigt bör hänsyn tas till att de svaga kontakterna som klassats som viktiga eller mindre 
viktiga i vissa fall är kontakter där revisorn fungerar som en mellanhand mellan klienterna 
och nätverksaktören. Vad gäller till exempel Asp och Ceder har de båda valt att inkludera 
försäkringsmäklare som aktörer i sina nätverk. Dessa skulle klienterna själva kunna 
kontakta och mäklarna hjälper egentligen inte revisorerna att utföra deras arbete, utan 
revisorerna ser det mer som en service till sina klienter. Här är det lättare att förstå varför de 
klassats som mindre viktiga.  
 
Generellt sett har de starka kontakterna klassats som viktigare än de svaga. Detta kan följa 
ovanstående resonemang om att kontakter som sker ofta automatiskt anses vara viktiga. 
Vad gäller de starka kontakterna finns ett antal likheter och skillnader mellan de olika 
revisorernas nätverk. Den likhet som finns är att alla de intervjuade revisorerna har kontakt 
med andra revisorer, vilka klassats som starka kontakter. Vidare har Asp och Björk starka 
kontakter med advokater och skattejurister medan Ceders kontakt med dessa är svag. 
Anledning till denna skillnad är förmodligen att Ceder själv, som tidigare sagts, har stora 
kunskaper inom skatteområdet och därför inte behöver kontakta skattejuristen lika ofta som 
de övriga, som inte har lika stora kunskaper. När det gäller advokaten så väljer Ceder oftast 
att bara slussa klienterna vidare. Här blir det en slags servicefråga åt klienterna och hans 
egen kontakt med advokaterna blir därmed inte lika frekvent. Björk önskar att han också 
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skulle kunna slussa klienterna vidare, men anser att det oftast inte är möjligt då klienterna 
känner förtroende för honom och känner sig därför trygga med honom som konsult. 
Därigenom blir Björks kontakt med advokaten mer frekvent och därmed stark. Det 
förtroende som klienterna känner för Björk är det förtroende som omskrivs i Balans 
(4/2003). Att Asp har en stark kontakt med sin advokat beror bland annat på att de ofta 
slussar jobb mellan varandra samtidigt som de även umgås privat utanför arbetslivet. 
Samtliga revisorer anser att de får relevant kunskap från sina starka kontakter, vilket följer 
Levin et als (2002) teori om att företag eller människor får användbar kunskap från sina 
starka kontakter. 
 
Sammantaget har två av de tre intervjuade revisorer fler svaga kontakter än starka. En 
anledning till detta kan vara att klienterna inte efterfrågar dessa aktörers kunskap så ofta 
och att revisorerna därför bara behöver kontakta dem sällan. En annan orsak kan vara, 
liksom Levin et al (2002) och Hansen (1999) skriver, att svaga kontakter inte kräver lika 
mycket underhåll i form av tid och engagemang som starka kontakter. 
 
 
5.3 Upprätthållande av nätverket 
 
Ceder har ett nätverk som till största delen upprätthålls genom sociala kontakter. 
Anmärkningsvärt är att Ceder inte har en enda kontakt som uteslutande upprätthålls genom 
ekonomiskt utbyte, det vill säga han har inte någon kontakt som han endast köper tjänster 
av. De två kontakterna som Ceder har ekonomiskt utbyte med kombineras även med ett 
socialt utbyte, dessa är skattejuristen och fastighetsmäklaren. Anledning till denna 
kombination är att skattejuristen är en gammal arbetskollega och vad gäller 
fastighetsmäklaren så umgås dessa även privat. På grund av denna vänskap kan Ceder 
kontakta dem vid mindre frågor utan att betala och behöver endast betala vid större arbeten.  
 
Vi har sammanställt alla kontakter som revisorerna har i en figur (figur 10), för att visa hur 
de upprätthålls. De olika bokstäverna följer förkortningarna från empirin. Någon exakt 
placering är inte möjlig men figuren ger en ungefärlig överblick. 
 

 
Figur 10. Sammanställning, upprätthållande av kontakter 
 
Av de kontakter som klassas som sociala i samtliga nätverk är det dock endast tre som i 
egentlig mening är det: Asps, Björks och Ceders kontakter med andra revisorer, Björks 
kontakt med revisionsbyråerna och Ceders kontakter med klienterna. Här sker endast ett 
ömsesidigt utbyte av information och är ett bra exempel på hur utbytesteorin enligt Molm 
och Cook (1995), Homans (1958) samt Howard och Hollander (1996) förklarar hur en 
relation upprätthålls. Så länge utbytet är ömsesidigt givande för alla parter kommer 
relationerna enligt teorin att bestå.  
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Även om kontakten till de övriga också klassas som sociala i empiri kapitlet ligger det ofta 
ett ekonomiskt incitament bakom som hjälper till att upprätthålla kontakten. Ett exempel på 
detta är den kontakt som Asp och Ceder har med sina försäkringsmäklare. Eftersom 
revisorerna inte betalar någonting till mäklarna klassas kontakten som social. Mäklarnas 
incitament att ställa upp är att de till exempel får provision på det de säljer till revisorernas 
klienter, det vill säga; de får betalt om de lyckas sälja försäkringar och ställer därmed upp 
på rådgivning för att öka chanserna till försäljning. Revisorernas incitament till denna 
kontakt är att de vid större försäkringslösningar kan fakturera klienten. Så även om 
kontakten klassas som social finns det således ekonomiska incitament som gör att 
kontakten lättare kan upprätthållas. Andra exempel på kontakter som klassas som att de 
upprätthålls på ett socialt sätt fastän det ligger ekonomiska incitament bakom, är Asps och 
Ceders bankkontakter och Ceders kontakter med advokaten. Samtliga dessa kontakter 
ligger någonstans mellan de två extremerna rent socialt utbyte och rent ekonomiskt utbyte 
(se figur 10). 
 
Björks nätverk består till största delen av ekonomiska kontakter, jämfört med Asp som har 
två ekonomiska kontakter. I Björks fall så har det med dennes medlemskap i det formella 
nätverket att göra, genom detta får han tillgång till en rad olika specialister som han måste 
betala för vid konsultation. Asp har också tillgång till ett formellt nätverk men är dock inte 
medlem i detta utan betalar endast för de kontakter han nyttjar. Vad gäller Asps andra 
ekonomiska kontakt så är det en skattekonsult. Skattespecialister återfinns även i Björks 
nätverk men där som kontakter genom LR-gruppen. Utöver LR-nätverket så har Björk valt 
att ta med en medlemsorganisation för revisorer som en ekonomisk kontakt. En förklaring 
till varför dessa revisorer valt att delvis bygga sina nätverk på ekonomiska utbyten kan 
hittas i transaktionskostnadsteorin (Williamson, 1975, Planander, 2002). Genom att hela 
tiden köpa tjänster av samma aktör minskar transaktionskostnaderna jämför med om de 
skulle ha köpt tjänsten av en ny aktör hela tiden. Genom att köpa av samma aktör slipper de 
kostnaden för att hitta nya kontakter och osäkerheten det skulle innebära. Ett alternativ till 
att köpa tjänsterna skulle kunna vara att de istället anställde någon med de efterfrågande 
kunskaperna. Detta skulle dock förmodligen innebära högre kostnader varför att köpa 
tjänsterna vid behov troligen anses vara den bästa lösningen 
 
 
5.4 Sammanfattande slutsatser 
 
Den empiriska undersökningen visar att ingen revisors nätverk är helt likt någon annan 
revisors, även om vissa överensstämmelser förekommer. Samtliga revisorer har ett in-
formellt nätverk, men även formella nätverk förekommer. Revisorer använder sina nätverk 
för att få tillgång till resurser eller kompetenser som de själva saknar samt för erfarenhets-
utbyte. Nätverket används både för revision och rådgivning, men förhållandet mellan dessa 
verkar inte kunna förklara de olikheter i nätverken som förekommer. De skillnader som 
finns kan eventuellt kopplas till den enskilde revisorns kompetens och kundernas 
verksamhet samt branschtillhörighet.  
 
Vidare har undersökningen indikerat på att revisorerna med största sannolikhet inte riktigt 
förstår styrkan med svaga kontakter. Denna slutsats kan vi dra då revisorerna nästan 
uteslutande klassificerat de sällan förekommande kontakterna som viktiga eller mindre 
viktiga, samtidigt som de sagt att kontakterna är mycket viktiga i det enskilda fallet. Att det 
just är det som är styrkan med de svaga kontakterna verkar revisorerna inte ha insett, utan 
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de verkar tycka att de mest frekvent förekommande kontakterna är de viktigaste. En 
alternativ slutsats av detta är att Granovetters (1973) teori inte stämmer. 
 
I samtliga nätverk förekommer att de svaga kontakterna fungerar som bryggor mellan 
revisorn och någon annan kontakt. I många fall fungerar revisorn själv som en brygga 
mellan klienterna och olika experter. 
 
De enda kontakterna som upprätthålls helt och hållet genom ett socialt utbyte är 
revisorernas kontakt med andra revisorer, det vill säga deras kollegor. Alla andra kontakter 
upprätthålls genom någon form av ekonomiskt utbyte. Vissa är rent ekonomiska och övriga 
är en blandform mellan ekonomiskt och socialt utbyte. Detta ger en väldigt stor gråzon när 
det gäller klassificeringen av kontakterna. Anledningen till att det blir en blandform är att 
det i många sociala utbyten finns ett ekonomiskt incitament via en tredje part som står för 
det ekonomiska utbytet.  
 
 
5.5 Avslutande diskussion  
 
Vårt arbete kan bara ses som en första inblick i hur nätverket kan se ut för revisorn vid den 
lilla revisionsbyrån, vad det används till och hur det upprätthålls. 
 
Fastän de olika revisorernas nätverk skiljer sig åt är de ganska lika gällande de olika aktörer 
som ingår i nätverken. Ingen av revisorerna har egentligen någon kontakt som ”sticker ut”, 
utan samtliga kontakter är mer eller mindre de vi utifrån teorin hade förväntat oss skulle 
finnas i nätverken. Det känns som att de kompetenser som revisorerna har knutit till sig är 
de som behövs för att de ska kunna utföra sina arbeten på samma sätt och villkor som alla 
andra revisorer. De verkar inte ha någon kontakt som de använder för att locka nya klienter 
till sig, någon kontakt som inte finns på ”alla” andra små revisionsbyråer. Vi får en känsla 
av att revisorerna är reaktiva i sitt användande av nätverket. 
 
Sett till vår utbildning och de kurser som ingått där finner vi det anmärkningsvärt att ingen 
av de undersökta revisorerna har några kontakter inom vare sig organisations- eller 
marknadsföringsprofessionerna. Vi kan tänka oss att detta är områden som många mindre 
företag vill ha hjälp med. Om inte revisorerna besitter denna kunskap själv frågar vi oss var 
företagen får denna hjälp? Här skulle revisorerna agera mer proaktivt och därigenom öka 
sin konkurrensfördel. Vi tror att det skulle vara klokt om revisorerna började tänka mer 
strategiskt på sina nätverk och dessutom börjar tänka på dem i termer av 
konkurrensfördelar. De bör även fundera över vilka kontakter de har och vilken nytta de 
tillför. Det är liten mening att ha en kontakt bara för kontaktens skull, utan den bör tillföra 
någonting viktigt som värderas av både revisorn och dennes klienter. 
 
Ytterligare en fråga som kan diskuteras när det gäller revisorernas nätverk är om vissa av 
kontakterna bara är sådana som de trivs med, istället för att vara en konkurrensfördel. Ställt 
till sin yttersta spets kan de olika nätverken kanske ses som en trivselfaktor istället för en 
framgångsfaktor. 
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5.6 Förslag till fortsatta studier 
 
Fallstudier används sällan för att självständigt skapa kunskap på ett vetenskapligt accepterat 
sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Därför skulle det vara lämpligt att i framtiden 
utföra surveyundersökningar för att kunna göra någon form av generalisering om hur 
revisorns nätverk ser ut, vad det används till och hur det upprätthålls. 
 
En annan intressant aspekt att forska kring är ifall revisorerna på stora revisionsbyråer har 
något externt nätverk, det vill säga om de är beroende av någon kunskap som inte finns 
inom den egna organisationen.  
 
Det kan även vara intressant för vidare forskning att undersöka eventuella skillnader i äldre 
och yngre revisorers nätverk, då vi tror att äldre revisorer kanske håller sig mer till den 
klassiska revisorsrollen än de yngre. Eventuellt kan olikheter finnas i de olika nätverken.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Vänligen en kortfattad presentation av er och ert företag; hur länge har Ni varit revisor, antal 
kunder, storlek på kunderna m.m. 
 
Övergripande frågeställningar. 
 

1. Vilka personer ingår i ert professionella nätverk? Vilka personer gör att du kan utföra 
ett bättre jobb? (Med nätverk menar vi de personer som ni har kontakt med i er 
yrkesroll, inte klienter) 

 
2. Vad använder ni respektive kontakt till? 

 
 

3. Hur har ni kommit i kontakt med dem/ hittat dem? 
 
 

4. Hur ofta har ni kontakt med dem och hur sker kontakten? 
(ca tider, 1 gång/månad, 1 gång/halvår, 1 gång/år)  

 
 

5. Hur upprätthålls kontakten? 
 - byte av information (tjänster och gentjänster ?) 
 - Köper / säljer information 
 - Annat 
 
 

6. Vem/ vilka är de viktigaste kontakterna? 
 



Bilaga 2 Förbrev. 
 
Hej! 
 
Refererar till tidigare samtal angående intervju. 
 
Som vi sa då är vi två studenter vid Luleå tekniska universitet som  
skriver en C-uppsats som handlar om revisorns nätverk. 
 
Med nätverk avser vi inte kunder/klienter, utan de viktigaste personerna i  
ditt professionella nätverk (kontakt nät).  
Med andra ord är vi intresserade av de personer och/eller organisationer som  
hjälper dig i din yrkesroll för att du ska kunna utföra ditt arbete.  
 
Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 45 – 60 minuter. 
Om det är okej för dig så kommer vi att använda oss av bandspelare under  
intervjun. 
 
Om du så önskar får du givetvis vara anonym i vårt arbete. 
 
Vi ses enligt tidigare överenskommelse på X-dag X, kl X 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lena Kristoffersson och Roger Mäkitaavola. 
 
 
 



Bilaga 3, Viktighetsbild/karta 
 

 
 




