
Fjolårets studie kring hur företagskunder upplever sina 
revisionsbolag genomfördes när osäkerheten kring 
Covid-19 var som störst. Nu har det gått ett år som i 
många avseenden ändrat våra behov, krav, förväntning-
ar och beteenden, både privat och professionellt. Själv-
klart har pandemin även påverkat revisionsbranschen.

– I stort är kunderna fortsatt nöjda men de senaste årens 
negativa trend måste tas på allvar, säger Johan Parmler, 
VD Svenskt Kvalitetsindex. Flera områden där branschen 
tidigare fått riktigt goda omdömen av sina kunder ser ut 
att ha påverkats negativt av pandemin. Den övergripande 
bilden är att revisionsbolagen inte fullt ut har fångat upp 
kundernas behov. Det handlar om brister i proaktivitet och 
kundvård, något som tidigare varit branschens styrka. 

Noteras bör dock att kundnöjdheten är fortsatt hög jäm-
fört med många andra branscher, detta trots den nega-
tiva trenden. Dock är årets notering på 70,9 en bra bit 
ifrån branschens toppnotering 2015 då nöjdhetsbetyget 
nådde 76,9. Bland enskilda aktörer kommer även i år 

Årets SKI-resultat visar att kundnöjdheten i revisionsbranschen är på fortsatt godkänd nivå, 
men att den långa trenden är negativ. Förändrade kundbehov, accelererad digitalisering 
och ökande krav på service utmanar branschen. Det är också tydligt att rådande pandemi 
ändrar spelplanen, precis som i övriga delar av samhället.
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BDO bäst ut och så har det varit sedan 2016. Därefter 
följer de mindre aktörerna samlade i gruppen Övriga, 
följda av Mazars.

Svårt att digitalisera personliga relationer
I många branscher är den personliga relationen – dvs 
mötet med en levande människa – nyckeln till hög kund-
nöjdhet. Det är särskilt påtagligt i revisionsbranschen. I 
och med Covid-19 har dock möjligheten till fysiska möten 
begränsats, vilket påverkat kundbetygen nedåt.

– En av anledningarna till de tidigare höga betygen i 
branschen kommer av att man varit nära sina kunder 
vilket skapat både tillit, nöjdhet och lojalitet, säger Jo-
han Parmler. Närheten har byggts bland annat genom 
personliga fysiska möten, som idag i större utsträckning 
har behövt ske digitalt. Den förändringen har påverkat 
kundupplevelsen negativt. Servicenivån har sjunkit mar-
kant enligt kunderna, samtidigt så släpar betygen kring 
digitalisering efter jämfört med exempelvis bank- och för-
säkringsbranschen. Att man hamnat på efterkälken med 
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- Det här är faktiskt en av få branscher där kunder som 
klagar är mer nöjda än de som inte gör det, säger Johan 
Parmler. Många klagomål är relaterade till debitering 
och kostnad och dessa hanterar branschen mycket bra. 
Dock ser vi fler servicerelaterade klagomål än tidigare.

Mer oroväckande är att så många som 1 av 4 kunder 
har haft anledning att klaga men inte gjort det. Det här 
är en markant ökning jämfört med tidigare år och en av 
förklaringarna till de lägre betygen i denna mätning. 

- Om det här fortsätter finns en risk att kundnöjdhetsbe-
tyget urholkas inifrå. Missnöjda kunder som inte klagar 
får sällan hjälp med sina problem och ger heller inte ak-
törerna möjlighet att lära av sina misstag.

digitaliseringen har tidigare inte påverkat kundnöjdheten 
i någon betydande omfattning, men i årets mätning ses 
en klar påverkan. Branschens digitala plattformar har 
generellt inte hållit måttet.

Andra områden som i större utsträckning än tidigare på-
verkat kundupplevelsen är frågor relaterade till prisvärde 
samt bolagens förmåga att vara ett stöd som engagerar 
sig i kundens verksamhet. Här ses också en nedgång 
tydligt kopplad till pandemin.

- Flera aktörer i branschen är bra på att ge tydliga råd, 
komma med förbättringsförslag och vara engagerade i 
sina kunders verksamhet, säger Johan Parmler. För bran-
schen som helhet är det dock lägre nivåer än tidigare. 
Pandemin har för många verksamheter medfört både 
omställningar och ekonomiska utmaningar. Då blir käns-
lan av närhet och partnerskap ännu mer betydelsefull. 

Kunderna klagar inte – Det är ett problem.
I de senaste årens studier har de höga betygen på kla-
gomålshantering lyfts fram som en styrka. Det är ett 
område där branschen får riktigt bra omdömen av sina 
kunder också i år.
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Not, om studien 2021
Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom revisionsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på 
frågor kring upplevelsen av sin revisionsbyrå. Som tillhörande branschen räknas de aktörer som erbjuder tjänster 
inom revision, skatterådgivning och redovisningstjänster.
Intervjuerna har genomförts mars-april 2021. 1 816 intervjuer har genomförts.

Om SKI-modellen
SKI:s modellanalyser bygger på strukturella ekvationsmodeller och en analysmetod som kallas för partiellt minsta 
kvadratmetoden (PLS – Partial Least Square). Det är en metod som, förutom att beräkna index för exempelvis ima-
ge, kundnöjdhet eller lojalitet, även tar fram styrkan i underliggande samband. Det är genom den valda metoden 
som SKI kan analysera kausala samband och göra utsagor kring vad som påverkar nöjdheten i störst utsträckning. 
Generellt är en skillnad på mer än 2 indexenheter statistiskt säkerställd. Svenskt Kvalitetsindex använder 95 % 
konfidensgrad som standard.Vår erfarenhet är att branscher och aktörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet har 
stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation 
mellan aktör och kund. Fem områden förklarar vad som gör kunder nöjda. Som bakgrund mäts image, förväntning-
ar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.

Hållbarhetsindex – nu en del av SKI-studierna
Sedan ett antal år tillbaka mäter SKI även kunders upplevelser av branschers och aktörers hållbarhetsarbete 
(läs mer om varför vi mäter upplev hållbarhet här). Resultaten visar att Hållbar utveckling är en aspekt som på-
verkar kundupplevelsen i allt större utsträckning. Utvecklingen av ett modellbaserat Hållbarhetsindex är bland 
annat ett resultat av SKIs mångåriga akademiska forskning kring kundbehov, preferenser och drivkrafter. 
SKI:s Hållbarhetsindex fångar kundens syn på om vald leverantör gör investeringar med tanke på framtida ge-
nerationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala eller miljömässiga faktorer samt 
om leverantören tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

– Att addera en hållbarhetsdimension utifrån ett kundperspektiv har varit en stor del av vår forskning de senaste 
åren. Nu introducerar vi successivt ett separat Hållbarhetsindex i våra branschstudier, berättar Johan Parmler. 
Det betyder att alla aktörer som vi mäter framöver kan få reda på hur deras kunder upplever hållbarhetsarbe-
tet, samt hur det påverkar nöjdhet och lojalitet.
Hållbarhetsindex för revisionsbranschen når 64,1 av 100. Resultaten varierar stort mellan enskilda bolag och 
kundsegment, men bäst hållbarhetsindex noteras för BDO och PwC.
- Revisionsbranschen får ett bra betyg, jämfört med våra pilotstudier. Det kan också konstateras att hållbar-
hetsfrågorna är viktiga för branschens kunder, säger Love Westin, SKI-analytiker och doktorand vid Mälarda-
lens högskola.
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