
RESULTAT FRÅN 
KUNDMONITOR 2016 

En kund- och branschundersökning bland 

revisions- och redovisningsbyråer – i samarbete med 

branschorganisationen FAR. 



Kritisk! Bra! 

BRANSCHGENOMSNITTET 2016 I 

JÄMFÖRELSE MED 2015 

Mycket nöjd 

Normalt sett sker inte de stora förändringar i en bransch 

från ett år till ett annat – dvs att förändringarna är 

minimala om inte betydande händelser har inträffat 

inom kort tid som har en meningsfull påverkan på 

kundnöjdhet inom kompetens, tjänster och relationer. 
 

Resultaten 2015/2016 validerar först och främst 

stabiliteten av Kundmonitor som undersökningen, men 

också att branschen fortsatt kämpar med samma 

utmaningar; proaktivitet, förmåga att komma med nya 

lösningar, utbytet av övrig rådgivning (utöver den 

huvudsakliga redovisningstjänsten), men även byråernas 

insikt bland deras kunders verksamhet och bransch. 

Utbytet av tjänsterna i förhållande till arvoden är även till 

det sämre. 
 

Dock är redovisnings- och kombibyråer yrkesmässigt 

duktiga, sett både med den huvudansvarige 

konsulenten men även det övriga teamet. Den 

personliga kemin i samarbetet är fortsättningsvis något 

som konsulterna är duktiga på. 
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Redovisning 2016
Redovisning 2015

Nöjdhet totalt sett 

Yrkesmässig kompetens 

Förmåga att komma med nya 

lösningar 

Förmåga till att proaktivt kontakta er 

med råd och vägledning 

Insikt i företaget och dess 
marknadsförhållanden 

Den personliga kemin i samarbetet 

Kvalitén av själva tjänsten 

Utbytet av övrig rådgivning (utöver 

redovisningstjänsten) 

Utbudet av rådgivningstjänster i 

förhållande till era behov 

Den yrkesmässiga kompetensen 
hos era övriga kontaktpersoner 

Reella ansvarskänslan gentemot er 

verksamhet 

Förmågan att undvika byten av din 

kontaktperson-/personer 

Utbytet av tjänsterna i 

förhållande till arvoden 

741 företagskunder 

513 företagskunder 

Ansvaring 

Redovisnings- 

konsulent 

Levererade 

tjänster 

Samarbete 

Arvode 



Kritisk! Bra! 

VAD UTMÄRKER EN DUKTIG  

OCH KUNDMEDVETEN BYRÅ? 

Mycket nöjd 

Det är tydligt att det som utmärker en duktig och 

kundmedveten byrå, är att denne briljerar när det avser 

förmågan att vara proaktiv, komma med nya lösningar, 

själva utbudet av övrig rådgivning och att lyckas 

undvika processen med att byta ut kontaktperson/er till 

kund. Den sistnämnda påtalas ofta som en mycket 

påfrestande process för kunden, att på nytt introduceras 

för den nya konsulenten.  
 

Kontentan av resultatbilden är att relation och närhet till 

kunden är ett nyckelområde för att lyckas, både i 

perspektivet med att kunna tillhandahålla bättre/mer 

rådgivning, som betyder att konsulten vid en ökad 

relation till kunden, får en större kunskap om kundens 

verksamhet, bransch, utmaningar och möjligheter - men 

som också innebär ökad omsättning hos kunden. 
 

Bristande kommunikation och en otydlighet kring 

arvodet samt fakturor är en omständighet som ger 

sämre utvärdering generellt sett. 
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Branschgenomsnitt

Bäst genomsnitt

Sämst genomsnitt

Nöjdhet totalt sett 

Yrkesmässig kompetens 

Förmåga att komma med nya 

lösningar 

Förmåga till att proaktivt kontakta er 

med råd och vägledning 

Insikt i företaget och dess 
marknadsförhållanden 

Den personliga kemin i samarbetet 

Kvalitén av själva tjänsten 

Utbytet av övrig rådgivning (utöver 

redovisningstjänsten) 

Utbudet av rådgivningstjänster i 

förhållande till era behov 

Den yrkesmässiga kompetensen 
hos era övriga kontaktpersoner 

Reella ansvarskänslan gentemot er 

verksamhet 

Förmågan att undvika byten av din 

kontaktperson-/personer 

Utbytet av tjänsterna i 

förhållande till arvoden 

Ansvaring 

Redovisnings- 

konsulent 

Levererade 

tjänster 

Samarbete 

Arvode 

Branschgenomsnitter består av 741 

företagskunders utvärdering av sin 

redovisning- och kombibyrå. 
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Att proaktiv bistå dem med värdefulla råd och bra vägledning? Insikten i deras verksamhet och marknadsförhållanden?

150 byråer i 2016 741 företagskunder i 2016 513 företagskunder i 2015

Gapet i 2015 års Kundmonitor, i jämförelse med 
byråernas egna uppfattning i 2016, gav en tydlig bild 
av att byråerna har en klart högre uppfattning om sin 
proaktivitet mot kunden än vad kunden själv 
upplever. 
 
Proaktiviteten gentemot företagskunderna från 2015 i 
jämförelse med 2016 är, om än dock minimal, 
försämrad i 2016. 
 
Är detta en trend som kommer fortsätta gå ”fel håll” i 
2017? 

Redovisningsbyråerna gör det fortsatt bra när det 
kommer till att ha insikt i företagskundernas 
verksamhet och marknadsförhållanden. Resultaten är 
motsvarande utvärderingen av företagskunderna i 
2016 som i 2015. 
 
Företagskunderna upplever detta bättre än vad själva 
byråerna gör. 
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