
EN SPESIALUTGAVE  
TIL RESPONDENTENE 
Hvordan opplever andre 
selskaper samarbeidet sitt 
med revisjonsselskapet? 



Grunnlaget for resultatene er en ekstra databehandling av 
datamaterialet, som ligger til grunn for det årlige 
Revisjonsbarometeret fra Aalund. 
 
Revisjonsbarometeret er en stor årlig intervjuundersøkelse, hvor 
økonomiansvarlig hos private virksomheter med 15 mill. NOK eller 
mer i inntekter vurderer samarbeidet med hovedrevisor. 
 
Undersøkelsen er en bransjeundersøkelse, som er eid av Aalund, og 
som kan kjøpes av revisjonsselskaper. Intervjuene gjennomføres per 
telefon med en svarprosent på ca. 44%.  

 År 
De minste 

revisjonsselskapene 
(Kundeandel < 0,5%) 

De mellomstore 
revisjonsselskapene 
(Kundeandel ≥ 0,5%) 

De største 
revisjonsselskapene 

(Big 5) 

2019 238 138 1.161 

Intervjufordeling etter størrelse av revisjonsselskap Intervjufordeling  etter revisjonsklientens størrelse 

Resultatgrunnlag 

I 2019 omfatter denne gruppen:  Bjørgvin Revisjon, Blom & Fossan 
AS, Enter Revisjon, ERGA Revisjon, Moa Revisjon, Nischke, 
Nordmøre Revisjon, Pedersen og Skogholt, RE-Visjon, Revisjon Vest, 
Revisorgruppen, Revisorkollegiet, Revisorkonsult, RSM, SLM 
Revisjon, Solhøy Revisjon, Stiansen & Co AS, ValdresRevisorene AS, 
Vidi Revisjon. I 2019 har revisjonsfirmaerne i denne gruppe 
kundeandele i intervallet 0,5-2,1%  
 
Big 5 inkluderer revisjonsselskapene BDO, Deloitte, EY, KPMG og 
PwC. I 2019 har selskapene i denne gruppen en kundeandel i 
intervallet 8-15%. 
 

Distribusjonen av intervjuer mellom de tre gruppene er bevisst 
sammensatt, dermed er store selskaper overrepresentert. 
 
Deretter er det foretatt en vekting, slik at totale resultater 
reflekterer riktig fordeling. Private selskaper med 15 mio. eller mer i 
inntekter utgjør ca. 31.000 selskaper i Norge, hvorav 15-49 mio. 
utgjør 60%, 50+ mio. 38% og Toppsegmentet 2%.  

 År 10-49 ansatte 50+ ansatte 

Toppsegmentet 
(500 største 

selskaper pluss 
børsnoterte) 

2019 647 658 232 

Revisjonsselskapene, oppnevnt som selskapets hovedrevisor for 
0,5% eller mer av selskapene som er intervjuet, blir referert til som 
”De mellomstore revisjonsselskapene”.  
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Store revisjonskunder benytter 
store revisjonsselskaper 

Valg av revisjonsselskap 
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15-49 mio. 50+ mio. Toppsegmentet

Big 5 Mellomstore revisjonsselskap Mindre revisjonsselskap

”Big 5” skaper en lavere 
kundetilfredshet enn andre 

revisjonsselskaper 

Kundetilfredshet 
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Meget 
tilfreds 

Meget 
utilfreds 



Lavest tilfredshet i forhold til 
proaktivitet, honorar og rådgivning 
Kundene hos de store og mellomstore revisjonsselskapene er 
blitt bedt om å vurdere hovedrevisor i forhold til en rekke 
spesifikke tilfredshetsområder. 

3 3,5 4 4,5 5

15-49 mio. 50+ mio. Toppsegmentet

Kvaliteten av selve revisjonsytelsen 

Evnen til å benytte digitale verktøyer i revisjonen 

Den faglige dyktigheten 

Verdien av annen økonomisk rådgivning 

Ansvarlig revisors kjennskap til virks./markedsforh. 

Sparringspartner for ledelsen om utvikling av virksomhet 

Den digitale kompetansen og teknologiforståelse 

Tilbudet av rådgivningstjenester i forhold til dine behov 

Den personlige kjemien i samarbeidet med ansvarlig revisor 

Evne til å henvende seg uoppfordret med råd og veiledning 

Evnen til å unngå utskiftninger i kontaktteamet 

Utbyttet av mottatte ytelser ift. honoraret 

Meget 
tilfreds 
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Kundelojalitet er ikke avhengig 
av kundestørrelse 

Lojalitet & kundestørrelse 

De store revisjonsselskapene 
står sterkt i forhold til skifte av 

revisor 

Foretrukket ny revisor  
(dersom man var tvunget til å skifte) 
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