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Abstract  

 

Title A developed view of the relationship between accounting- and auditing professionals 

and their clients - configuration and management  

Background The industry of accounting and auditing plays an important function in the 

society. The professionals are known for their high competence which makes it difficult for 

the clients to evaluate their competence. Scandals in recent decades have caused that the 

trust has been questioned. Institutional logics are able to explain the contexts that the 

professionals answer to when facing different interests.  

Problematization The previous research of multiple logics in the industry disagrees of how 

the logics exists. Some say that they are separated, others that they are connected and 

integrated. Research has historically been focusing on the response to the logics at a field- 

and organization level which motivate more individual-oriented researches. The client-

perspective has earlier been excluded which motivates a study that includes it.  

Purpose The purpose of this thesis to identify the characteristics of the relationship between 

accounting- and auditing professionals and their clients.  

Research question How is the relationship between accounting-/auditing professionals and 

their clients shaped? How is the relationship handled by the accounting-/auditing 

professionals?  

Method The research questions were answered through a qualitative research by conducting 

semi-structured interviews with auditors, accountants and small companies. The interviews 

were analysed through a thematic analysis.  

Conclusion Four findings could be concluded: (1) Quality assurance shapes the relationship, 

(2) To get along well and personal commitment shapes the relationship, (3) Professional 

values are prominent in the management and boundary of the relationship and (4) Tensions 

exists in the commercial logic.  

 

 

 

 

Keywords institutional logics, multiple logics, accounting- and auditing professionals, 

profession theory, relationship, accounting firms, small companies.  
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1. Inledning  

I det inledande avsnittet presenteras en bakgrund om branschen som revisorer och 

redovisningskonsulter befinner sig i samt vad yrkesrollerna kännetecknas av. Vidare 

problematiseras bakgrunden följt av en redogörelse för tidigare forskning samt vad som 

tidigare blivit förbisett. Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar.  

1.1 Bakgrund  

Redovisningsbranschens yrkesverksamma har länge spelat en viktig roll för ekonomins 

funktion i samhället genom sin expertis inom redovisning, revision, skatt och rådgivning. 

Genom sin yrkesroll säkerställer de kvalitet på ekonomisk information till intressenter 

(Cooper & Robson 2006). Inom redovisning har fokus, historiskt sett, främst riktats mot 

professionsutvecklingen för revisorer, men en närliggande yrkesroll som formaliserats mer 

under senare år är redovisningskonsult. Både revisorer och redovisningskonsulter är 

organiserade utifrån samma organisation, FAR (Frostenson 2015). Däremot skiljer sig 

arbetsuppgifterna för respektive yrkesroll åt. Redovisningskonsulter biträder med 

redovisningstjänster i form av bland annat löpande bokföring, bokslut och årsredovisningar, 

medan revisorer granskar och kontrollerar redovisningen (Gustafson, Lundh & Seger 2016). 

En beskrivning av dagens yrkesverksamma i branschen är att de är kundorienterade och 

besitter hög teknisk kompetens samt har en god social kompetens för att kunna upprätthålla 

relationer med sina kunder (Cooper, Rose, Greenwood & Hinings 2002).  Kunder har inte 

förmåga att utvärdera yrket på grund av dess komplexitet och får således förlita sig på 

kvalifikationer i form av professionell kompetens, rykte, uppträdande, status och beteende 

som en yrkesverksam präglas av (Greenwood, Li, Prakash & Deephouse 2005). Dessa bevis 

kan tänkas ge sken av att förtroende från kunder är viktigt.  

 

Professionen har länge kännetecknats som självreglerande i stor utsträckning och trots 

uppmärksammade skandaler innan millenniumskiftet har självregleringen kvarstått (DeFond 

& Francis 2005). Seger (2018) framför att yrkesverksamma i professionen fått stor 

uppmärksamhet i media under de senaste årtiondena till följd av inblandning i stora 

skandaler. En av dessa skandaler var kraschen av Enron år 2001, där det bland annat 

framkom att dokument i revisionen strimlats. En ytterligare skandal är konkursen av 

WorldCom år 2002 där resultat förskönades genom felaktig bokföring. Gemensamt för de 



   
 

2 
 

båda företagen är att det var kunder till Arthur Anderssons revisionsföretag. Detta medförde 

att trovärdigheten av professionen allvarligt ifrågasattes (DeFond & Francis 2005). 

 

För att förstå individer, organisationer och branschers handlande, behövs en förståelse för 

kontexten de omfattas av. Institutionella logiker ger riktlinjer för en förståelse av den sociala 

världen. Organisationer ställs ofta inför olika logiker och sammanhang där logiker kan vara 

motstridiga, något som kan medföra utmaningar och spänningar (Greenwood, Raynard, 

Kodeih, Micelotta & Lounsbury 2011). Intresset bland revisor/redovisningskonsult torde å 

ena sidan ligga i att följa existerande regelverk, å andra sidan vara att bibehålla goda 

kundrelationer. Detta kan tänkas påverka yrkesverksammas handlingar då de kan ställas 

inför olika normer, värderingar och val. 

1.2 Problem 

Flertalet studier har genomförts i redovisnings- och revisionsbranschen där man urskilt två 

logiker, en professionell och en kommersiell, som inkluderar olika intressen som revisorer 

och redovisningskonsulter ställs inför (se ex. Seger 2018; Suddaby, Gendrom & Lam 2009; 

Carrington, Johansson, Johed & Öhman 2013). Däremot har tidigare forskning delade 

meningar om logikernas existens i förhållande till varandra. Suddaby, Gendrom och Lam 

(2009) lyfter att logikerna fungerar som två separata logiker, medan andra hävdar att det 

finns få empiriska bevis på att dem är två konkurrerande och överordnade logiker 

(Carrington et al. 2013) och att den kommersiella logiken snarare är integrerad i den 

professionella logiken (Seger 2018). 

 

Hur organisationer och individer agerar vid motstridiga logiker är centralt att inkludera med 

bakgrund till att det kan tänkas förklara relationen och dess konstruktion. Friedland och 

Alford (1991) lägger vikt vid att en social teori måste fungera att analysera på tre nivåer för 

att förstå samhället: institutionell nivå, organisatorisk nivå och individuell nivå. Seger 

(2018) menar att trots att de framhåller alla tre nivåer som viktiga, är deras huvudsakliga 

fokus vid forskning på organisations- och fältnivå. Den befintliga litteraturen har lagt stor 

vikt vid den horisontella komplexiteten och den vertikala komplexiteten har blivit förbisedd 

(Greenwood et al. 2011). Många tidigare studier existerar vad gäller organisationers 

agerande vid konkurrerande logiker (Oliver 1991; Pache & Santos 2010; Greenwood et al. 

2011), men forskningen gällande individers agerande är desto tunnare.  
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Seger (2018) har i sin avhandling kommit fram till insikter på individnivå gällande 

logikernas existens och individens agerande, men lyfter ett ytterligare behov av fler 

mikroorienterade studier. Dessutom har ett viktigt perspektiv blivit förbisett, kundens. 

Kundens perspektiv är centralt med bakgrund till att relationen inte är ensidig utan formas i 

båda riktningar. Revisorer och redovisningskonsulter tillhandahåller ett brett urval av olika 

tjänster till kunder som är i behov av dessa. Viljan att upprätthålla en relation som uppfyller 

båda parters intresse bör därför föreligga.  

 

Genom att dels rikta fokus mot individer i redovisningsbranschen, dels inkludera 

kundperspektivet, omfattas ovan nämnda problematiska aspekter i denna studie. En ökad 

förståelse gällande vad som karaktäriserar relationen samt hur och varför revisorer och 

redovisningskonsulter agerar som de gör i relation till sina kunder kan möjligen utvinnas 

och klargöras.  

1.3 Syfte 

Syftet är att få en ökad förståelse för vad som kännetecknar relationen mellan 

revisor/redovisningskonsult och kund samt hur den hanteras. Studien syftar till att besvara 

nedanstående frågeställningar:  

 

Hur formas relationen mellan revisorer/redovisningskonsulter och kund? 

Hur hanteras relationen till kunder av revisorer/redovisningskonsulter? 
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2. Teoretisk referensram  

I följande avsnitt presenteras relevanta begrepp och teorier för studien, den teoretiska 

referensramen kopplas senare samman vid analyserande av det resultat som framkommit i 

studien. I detta avsnitt presenteras professionsteori, där centrala begrepp inom denna teori 

framförs. Därefter redogörs det för institutionella logiker och relevanta koncept som 

omfattas inom detta ämne, däribland multipla logiker, konstruktionen av logiker, 

spänningar, samt organisatorisk och individuell respons. Se Appendix 1 för redogörelse av 

begrepp som är av betydelse för undersökningen. Avsnittet avslutas med att presentera en 

teoretisk utgångspunkt för vidare analys. 

2.1  Vad utgör en profession? 

Brante (2011 s.17) föreslår en universell definition av profession som “Yrken som genomför 

handlingar som kommer ifrån vetenskaplig kunskap om mekanismer, strukturer och 

sammanhang”. Den här definitionen kan sedan fastställas på en lägre abstraktionsnivå med 

hänsyn till sociala faktorer som är beroende av kontext i den specifika professionen vilket 

Brante (2011) benämner som professionella typer. De professionella typerna kan delvis 

kännetecknas av ett delat sammanhang. Professionens sociala sammanhang måste anpassas 

till de krav, intressen och egenskaper som den sociala omgivningen har för att fungera väl.  

Professioner kan utgöras av en stor grad av självständighet när det gäller intern 

arbetsdelning, arbetsmarknader, yrkesmässig bedömning, och socialisering av nästa 

generation (Brante 2011). Professionerna har en viktig funktion i samhället då de står för 

innovationerna inom områdena som teknik, hälsa, organisation, ekonomi och vetenskap 

(Brante 2009). 

2.1.2 Profession och förtroende  

För att en profession ska bli framgångsrik krävs det att förmågan finns att generera en stark 

trovärdighet som grundar sig på det specifika för professionen och dess svårighetsgrad av 

det den åstadkommer (Brante 1992). Dagens samhälle består enligt Brante (2009) inte bara 

utav hög kunskap, utan också av risk och osäkerhet. Genom att anlita en professionell kan 

man minska osäkerheten och risken. I rätt balans mellan teknikalitet och risk framstår den 

professionella som en person som kan bidra med kunskapen som krävs för att motverka 

osäkerheten. En framgångsrik profession har ett starkt förtroende som grundar sig i en strikt 

yrkesintegritet, finkänslighet och andra disciplinerade processer. Professionen vinner även 
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förtroende för att den karaktäriseras med allmännytta och lojalitet (Brante 2009).  Eftersom 

att professionen kännetecknas av en hög nivå av kunskap innebär det att det endast är andra 

professionella som anses kapabla att korrekt kunna bedöma en annan professionells 

kompetens och således är förtroendet för professionen som helhet viktig (Brante 2009). I 

professionen som yrkeskategori förenas egenskaper vilka skapar gränser mot omgivningen. 

Egenskaperna kontrolleras, formuleras, bestäms och definieras av professionen. Dessa kan 

vara kontrollmekanismer, kvalitetskrav, gemensamt språk och etik och särskilda 

auktorisationskrav (Frostenson 2015).  

 

När det gäller hur revisorer/redovisningskonsulter influerar och påverkar praxis lyfter Seger 

(2018) att små aktiebolag generellt sett har lite intresse och kunskap om redovisningsfrågor. 

Yrkesverksamma behöver därför bearbeta informationen för att göra den tydlig och 

lättförståelig innan de presenterar den för sina kunder. Revisorer och redovisningskonsulter 

har ingen formell roll som beslutsfattare men påverkar och influerar sina kunder genom att 

fungera som mediator av information till sina kunder. Att de medlar informationen innebär 

också att de har möjligheten att välja vilken information de vill medla. Relationen mellan 

den yrkesverksamma och kunden kan därför anses bestå av informationsasymmetri (Seger 

2018).   

2.2 Institutionella logiker 

Institutionella logiker introducerades av Friedland och Alford (1991) och beskrivs som en 

uppsättning av materiella metoder och symboliska konstruktioner som tillsammans utgör 

principer för organisationen vilka återstår för individerna att utarbeta. Institutionella logiker 

är knutna till strukturer som de befinner sig i. De institutionella logikerna är symboliskt 

grundade och organisatoriskt strukturerade och stadgar hur aktörer och organisationer ska 

tolka sina verkligheter och hur de ska agera (Friedland & Alford 1991). Friedland och Alford 

(1991) redogör för att egenskaperna i ett organisatoriskt fält inte kan skiljas från sitt 

sammanhang eftersom den institutionella logiken är specifik för institutionen och dess 

agerande. Därför har Friedland och Alford (1991) avvisat teorier som bygger på rationalitet. 

Greenwood och Suddaby (2006) ger en beskrivning av institutionella logiker som 

förgivettagna, sociala föreskrifter vilka är specificerade i gränser och roller, även ibland 

kodade i lag. Logiker kan vidare beskrivas som riktlinjer för hur man tolkar och fungerar i 

sociala situationer, och organisationer följer olika logiker för att få stöd från viktiga 

intressenter (Greenwood et al. 2011). Institutionella logiker definierar vad en individ ska 
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göra, vem individen är och hur denne förhåller sig till den resterande världen (Pache & 

Santos 2013). Gemensamt för definitioner och beskrivningar av institutionella logiker, är att 

de söker att förstå individuellt och socialt beteende i sociala och institutionella kontexter 

(Seger 2018).  

2.2.1 Multipla logiker 

Friedland och Alford (1991) menar att individer och organisationer påverkas av olika logiker 

och att dessa är potentiellt motstridiga. Utmaningar och spänningar kan uppstå i situationer 

där organisationer ställs inför logiker som är desto mer motstridiga (Greenwood et al. 2011). 

Ett begrepp som beskriver en sådan situation är institutionellt tryck. När en organisation 

utsätts för flera logiker, utsätts dem för organisatorisk komplexitet (Greenwood, Díaz, Li & 

Lorente 2009). Grad av komplexitet och i vilken utsträckning en organisation upplever 

komplexitet är beroende av hur komplex och differentierad organisationen är. (Greenwood 

et al. 2011). Vidare beskriver Pache och Santos (2013) att sammanhanget är viktigt med 

avseende på så kallad hybriditet vid multipla logiker. Låg hybriditet avser i vilken 

utsträckning sammanhanget är organiserat av en dominerande logik och  utmanas av en 

alternativ logik. Hög hybriditet hänvisar till sammanhang där multipla konkurrerande 

logiker är relativt lika i styrka (Pache & Santos 2013).  

2.2.2 Logiker i redovisning- och revisionsbranschen 

Yrkesverksamma inom redovisning- och revisionsbranschen omfattas dels av en 

professionell logik vilken stödjer redovisning och revision, dels av en kommersiell logik 

som avser konsultation (Greenwood et al. 2011; Spence & Carter 2014). Inom den 

professionella logiken omfattas att arbete utförs och beslut fattas främst utifrån 

allmänintresse och utan mycket kundpåverkan. För att säkerställa förvaltning av resurser 

och ansvar, tolkas och tillämpas finansiella redovisningsstandarder baserat på etikkoder och 

teknisk expertis. I den kommersiella logiken är centrala delar kundintresse, upprättande av 

goda kundrelationer och intäktsgenerering (Spence & Carter 2014). 

Carrington et al. (2013) framför i deras studie en potentiell bild av den professionella 

respektive den kommersiella logiken. Logikerna betraktas då som överordnade begrepp, 

under dessa existerar underordnade begrepp vilka ses som specifika byggstenar för 

branschen. Under den professionella logiken urskiljs lojalitet till revisorsprofessionen och 

stringens avseende kravet på oberoende. Specifika byggstenar som utgör den kommersiella 

logiken är lojalitet till kund, lojalitet till revisionsbyrån samt värdet av auktorisationen. 
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Nedan presenteras respektive logik i tabellformat för att förtydliga vad de inkluderar, se 

Tabell 1. 

Tabell 1 Sammanställning av den professionella respektive kommersiella logiken 

Professionell logik Kommersiell logik 

Redovisning och revision (Greenwood et al. 

2011: Spence & Carter 2014) 

 

Allmänintresse, utan kundpåverkan 

Redovisningsstandarder (Spence & Carter 2014) 

 

Lojalitet till profession, oberoendekrav 

(Carrington et al.  2013) 

Konsultation (Greenwood et al. 2011: Spence & 

Carter 2014).  

 

Kundintresse, upprättande av goda 

kundrelationer, intäktsgenerering (Spence & 

Carter  2014) 

 

Lojalitet till kund, lojalitet till byrån, värde av 

auktorisation (Carrington et al. 2013) 

 

2.2.2.1 Konstruktionen av den professionella och kommersiella logiken  

Synen varierar gällande existensen och sammansättningen av den professionella respektive 

kommersiella logiken. Suddaby, Gendrom och Lam (2009)  använder sig av begreppet 

professionalism som omfattas av två motstridiga värdekluster, vilka kan urskiljas motsvara 

logikerna. Det ena värdeklustret betonar att yrket tjänar som en väktare för samhällets 

intresse (Friedson 2001) och i det konkurrerande värdeklustret framhålls det att yrket 

behöver generera vinst. Det som utmärker detta värdekluster är att man befinner sig i en 

väldigt starkt fördelaktig situation att kunna göra det. De två värdeklusterna antas kunna 

påverka varandra (Suddaby, Gendrom & Lam 2009). 

 

Enligt Carrington et al. (2013) kan inte logikerna ses som separerade, utan fokus bör riktas 

mot de underordnade begreppen i respektive logik. I likhet med Carrington et al. (2013) 

resonemang redogör Seger (2018) för att den professionella logiken är dominerande och 

överordnad. Yrkesverksamma inom redovisning- och revisionsbranschen är starkt 

influerade av den professionella logiken och kommersiella aspekter hanteras utifrån 

professionella värden. Den kommersiella logiken existerar således inte oberoende av den 

professionella logiken utan är underordnad och integrerad i den professionella.  
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2.2.2.2 Den professionella revisorn 

Carrington et al. (2013) presenterar Den professionella revisorn som ett överordnat begrepp 

istället för att se den professionella och kommersiella logiken som konkurrerande logiker 

likt Suddaby, Gendrom och Lam (2009). En professionell revisor, som verkar på en 

konkurrenskraftig marknad utsatt för institutionellt tryck genom professionella ideal och 

lagstiftning, beskrivs kunna balansera mellan att följa lagstiftning och god revisionssed och 

samtidigt engagera sig i kunder (Carrington et al. 2013).  

2.2.2.3 Spänning i professionella och kommersiella värderingar 

Carrington et al. (2013) beskriver att ett stort engagemang för både revisorsprofessionen 

och revisionsbyråer föreligger bland revisorer och att det inte existerar någon konflikt 

mellan att vara lojal mot revisorsprofessionen och lojal mot revisionsbyrån. Däremot finns 

en spänning mellan professionella och kommersiella värderingar, de underordnade 

begreppen krav på oberoende och lojalitet till kund. Att motsvara kravet på oberoende och 

samtidigt tillgodose kunders önskemål och behov är en urskiljande svårighet för revisorer. 

En revisors professionella bedömning kan riskeras genom det kommersiella intresset i att 

vara lojal mot kunden, därför bör en medvetenhet hos revisorn gällande detta föreligga. 

Dubbla lojaliteter till intressenter och kunder påvisar en spänning mellan professionella 

och kommersiella värderingar och en revisors arbetssituation (Carrington et al. 2013).  

2.2.2.4 Spänning i en enskild logik  

Yrkesverksamma inom redovisning- och revisionsbranschen kan begränsas genom att en 

enda logik genererar spänningar i sig själv, även i de fall logiken är dominerande och inte i 

konflikt med andra logiker.  En institutionell logik tolkas och omtolkas på individnivå utan 

att fältnivå eller organisatorisk nivå definierar eller omdefinierar logiken, individnivån 

spelar därmed en viktig roll (Seger 2018). För att säkerställa ett korrekt sätt att handla, tolkas 

och omtolkas den professionella logiken ständigt vilket skapar en tröghet (Seger 2018). 

Institutionella logiker är inte enkla att identifiera i den aspekt att de är relativt otydliga och 

osynliga för yrkesverksamma individer. Den professionella logiken består av flera 

integrerade element som kontinuerligt och omedvetet tolkas och omtolkas av 

yrkesverksamma när de ser till sin roll i aspekter av revisionskvalitet, relationer till kunder 

och intern effektivitet (Seger 2018). 
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2.3 Organisatorisk respons på institutionellt tryck  

Greenwood et al. (2011) beskriver att när en institutionell logik passerar en organisation så 

filtreras den av organisationen. Filtreringen påverkas av organisationens position inom 

fältet, strukturen, ägandet och styrningen. Därför kan man inte se organisationer som passiva 

mottagare till de institutionella logikerna eftersom de kommer tolka och översätta dessa. 

Kraftfulla grupper inom organisationen är benägna att influera responsen på det sätt som 

passar bäst för deras intressen och vid anpassning till flera logiker är det troligt att de 

kraftfulla grupperna styr valet av logik och hur man anpassas till den. Oliver (1991) föreslår 

att det organisatoriska beteendet vid institutionellt tryck varierar mellan passiv anpassning 

och aktivt motstånd, beroende på natur och sammanhang. Vidare urskiljs fem strategiska 

svar; efterlevnad, kompromiss, undvikande, trotsighet och manipulation. Responsen varierar 

i grad från passivitet till aktivt motstånd baserat på ordningsföljden ovan (Oliver 1991).  

 

Efterlevnad är den mest passiva strategin där organisationen följer institutionella krav, 

värden och normer. Att kompromissa visar i lägsta grad organisatoriskt motstånd av 

institutionellt tryck. Att Kompromissa liknar samtycke i den aspekt att anpassa sig och vara 

tillmötesgående gentemot institutionella regler, värderingar eller normer. En skillnad 

existerar däremot i att organisationer är mer aktiva i att främja sina egna intressen vid 

kompromiss samt att efterlevnaden av institutionella krav enbart är delvis (Oliver 1991). 

Oliver (1991, s. 154 egen översättning) definierar undvikande som “det organisatoriska 

försöket att utesluta nödvändigheten av anpassning” och att “organisationer uppnår detta 

genom att dölja sin avvikelse, avlägsna sig från institutionella påtryckningar eller genom att 

fly från institutionella regler eller förväntningar”. Trotsa är en mer aktiv form av 

organisatoriskt motstånd där man avfärdar eller ignorerar institutionella regler och 

värderingar. Manipulation definieras enligt följande: “som ett målmedvetet och 

motståndsmässigt försök att kooperera, påverka eller kontrollera institutionella 

påtryckningar och utvärderingar och är enligt Oliver (1991, s. 154 egen översättning) det 

mest aktiva motståndet med bakgrund i att strategin avser att aktivt förändra eller utöva makt 

över innehållet i förväntningar eller i källor som försöker uttrycka och verkställa dem.  

2.4 Individens exponering för logiker 

Individens respons skiljer sig från respons på organisatorisk nivå där grad av medvetenhet 

är relevant att se till vad gäller individens agerande (Pache & Santos 2013). För att förstå 
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hur individer agerar vid konkurrerande logiker, behövs en förståelse för hur individer utsätts 

för dem.  Individer kan påverkas genom utbildning och arbetslivserfarenhet, genom 

organisatoriska fält där institutionella påtryckningar är förstärkta av delade mål, värderingar 

och professionella normer eller på samhällelig nivå genom social interaktion. Individer tar 

sig med sig erfarenheter från institutionella logiker när de belönas för överensstämmande 

beteende och sanktioner för icke-överensstämmande beteende (Pache & Santos 2013) 

2.4.1 Individens anknytning till logiker 

Pache och Santos (2013) beskriver hur individer kan anknyta till en given logik på tre sätt 

beroende på logikens grad av användbarhet, tillgänglighet och aktivering. Som nybörjare 

(ingen efterlevnad), bekant (medelmåttig grad av efterlevnad) eller genom att identifiera 

sig (hög efterlevnad) med den givna logiken. Dessa sätt att anknyta sig till en logik, ska 

inte ses som helt separata utan snarare som sammanhängande steg i olika nivåer. Då en 

nybörjare utsätts för en given logik och blir socialiserad i denna, kommer individen 

förmodligen senare bli bekant med den. Över tid kan en individ som är bekant, utveckla 

starka och positiva band med logiken och senare identifiera sig med den (Pache & Santos 

2013).  

2.4.2 Individens agerande på institutionellt tryck 

Pache och Santos (2013) redogör för att de främsta aspekterna som påverkar individens 

agerande är social acceptans, identitet och status. Vidare identifieras respons på mikronivå 

då individen möter konkurrerande logiker. Som responser till enskilda logiker nämns 

okunnighet, efterlevnad och trots. Vid institutionell komplexitet (påverkan av multipla 

logiker) nämns uppdelning eller en kombination som respons till logikerna.  

Okunnighet avser en individs brist på reaktion vid institutionella krav, det föreligger då en 

bristande medvetenheten om logikens inflytande. Efterlevnad hänvisar till individens 

godkännande av föreskrivna normer, värderingar och praxis med given logik. Vad gäller 

trots som respons åsyftas uttrycklig vägran av föreskrivna normer, värderingar och praxis 

av given logik (Pache & Santos 2013). Då individen målmedvetet försöker segmentera sin 

efterlevnad med konkurrerande logiker är det uppdelning vilken används som respons. En 

individ kan antaga och förhålla sig till konkurrerande logiker men samtidigt hålla dem 

åtskilda. Sammanhanget är relevant att se till då individen vid ett givet sammanhang kan 

efterleva och anta en logik och avvisa en annan, men i ett annat sammanhang agera på 



   
 

11 
 

motsatt sätt. Uppdelning kan ske dels över tid, dels över rum. Interaktion med olika 

människor och olika organisatoriska sammanhang är exempelvis faktorer som kan påverka 

individen att anta konkurrerande logiker på samma platser men vid olika tidpunkter eller på 

olika platser. Uppdelning möjliggör för individer att efterleva olika logiker fastän de är 

motstridiga och på så sätt kunna säkra legitimitet (Pache & Santos 2013). När individen 

försöker blanda några av värderingarna, praxis och normerna som är föreskrivna i de 

konkurrerande logikerna är det kombination som används som respons (Pache & Santos 

2013). Vidare redogör Pache och Santos (2013) för att grad av hybriditet i sammanhanget, 

påverkar responsen. Logikens inflytande påverkas av hybriditetens grad och i vilken 

utsträckning individer kan motstå påtryckningar utan att bli för hårt sanktionerade.   

2.5 Teoretisk utgångspunkt för analys  

Ovan presenterad teori gällande koncept inom professionsteori och institutionella logiker är 

relevanta att inkludera i relation till vårt syfte och dess frågeställningar enligt följande 

resonemang:  

 

Professionsteori kan potentiellt förklara vad relationen mellan revisor/redovisningskonsult 

och kund grundar sig på då den beskriver varför en profession särskiljer sig från resterande 

delen av samhället. Institutionella logiker söker en förståelse för hur individer och 

organisationer agerar i sociala och institutionella kontexter. Då det föreligger ett intresse för 

relationen mellan revisor/redovisningskonsult och kund är  institutionella logiker ett relevant 

perspektiv eftersom det tar hänsyn till kontexten. Kontexten är av betydelse för att förstå 

organisatoriskt och individuellt beteende. 

 

I den teoretiska referensramen är den organisatoriska nivån inkluderad med argumentet att 

den större delen av tidigare forskning fokuserat på organisatorisk nivå. Det finns värdefulla 

insikter som är relevanta för denna undersökning då organisationer består av individer, Seger 

(2018) förklarar att varje nivå är viktig att förstå. De koncept som beskriver hur individen 

agerar är värdefulla eftersom en förståelse eftersträvas gällande hur relationen formas. 
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3. Metod  

I det här avsnittet redogör vi för metodologiska överväganden, däribland vilken metod vi 

valt att använda och varför. Därefter följer en beskrivning av urvalen i vår studie, följt av 

en redogörelse om intervjuguiderna och intervjuernas genomförande. Vidare presenteras 

analys av data och hänsynstagande till etiska aspekter. Därefter följer en diskussion 

gällande studiens validitet och reliabilitet. Avsnittet avlutas med ett förtydligande om hur vi 

kommer att benämna intervjupersonerna i nästkommande avsnitt.   

3.1 Metodologiska överväganden  

Denna undersökning genomförs med en kvalitativ metod som enligt Patel och Davidson 

(2019) söker att få en djupare helhetsbeskrivning genom att ta hänsyn till den kontext 

fenomenet finns i. Den huvudsakliga anledningen till en kvalitativ metod är för att kunna 

fånga den komplexitet som revisorer/redovisningskonsulter omfattas av i deras yrke och i 

deras relationer med kunder. Vaivio (2008) beskriver att man med en kvalitativ 

undersökning ser utöver en avgränsad och funktionalistisk syn på ett redovisningsfenomen. 

En kvalitativ metod kännetecknas av att vara djupgående och man tittar egenskaper snarare 

än kvantifierar och mäter vilket den kvantitativa metoden har sitt fokus på (Repstad 2007). 

I avsikt att få mer djupgående resonemang av företagare och revisorer/redovisningskonsulter 

gällande relationen och centrala aspekter av redovisnings- och revisionsbranschen är en 

kvalitativ metod att föredra framför en kvantitativ metod.  

 

För att få en uppfattning om relationen utifrån flera perspektiv var det viktigt att inkludera 

flertalet respondenter. Med bakgrund till en begränsad tidsram var det inte möjligt att 

genomföra observationer på alla dessa respondenter. Att genomföra en dokumentanalys 

hade inte gett det material som eftersöktes, det vill säga tankar och uppfattningar om 

relationen mellan revisor/redovisningskonsult och kund. Således har intervjuer som 

datainsamlingsmetod varit bäst lämpat för denna studie. Med hjälp av intervjuer kan ett 

innehållsrikt material utvinnas, då enkla frågor kan ge omfattande svar (Trost 2010). 

Dessutom möjliggör det för intervjuaren att hjälpa intervjupersonen i sina svar samt ställa 

följdfrågor som är av betydelse för att få en djup förståelse (Patel & Davidson 2019).  

 

Anonymitet kan fördelaktigt erhållas med en kvantitativ metod, exempelvis en enkät. 

Däremot har intervjupersonerna inte begränsats till att tala ärligt om ämnet då det inte 
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betraktas som känsligt. Vid genomförande av en kvantitativ studie hade dessutom viktiga 

resonemang och upplevelser från intervjupersonerna om relationen och dess hantering blivit 

förlorade.  

3.2 Undersökningsobjekt 

I denna studie inkluderas revisorer, redovisningskonsulter samt företagare. Ett strategiskt 

urval har tillämpats (Trost 2010) med bakgrund till studiens syfte. Ett intresse för 

upplevelser och uppfattningar om relationen mellan revisor/redovisningskonsult och kund 

existerade i båda riktningar. Dels upplevelsen av relationen hos individer i redovisning- och 

revisionsbranschen, dels bland kunder (företagare med en redovisningskonsult och/eller 

revisor). Potentiella intervjukandidater inom dessa kategorier har därför tillfrågats. Genom 

kontakter i omgivningen har samtliga intervjupersoner anträffats. Kontakt har skapats med 

två deltagande redovisningskonsulter, dessa har i sin tur gett kontakter vidare, vilket är att 

betrakta som ett snöbollsurval (Patel & Davidson 2019). En av intervjupersonerna, en 

företagare, har funnits tillgänglig för oss vilket Patel och Davidson (2019) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval. Antalet intervjupersoner i studien är totalt nio personer, där tre personer 

är revisorer, tre redovisningskonsulter och tre företagare. I urvalet av de tre företagarna fanns 

ambitionen att hitta mindre företag med utgångspunkt i Segers (2018) avhandling där hon 

kommit fram till dessa tenderar att ha mindre kunskap om och intresse för redovisning.  

 

Då tyngdpunkten ligger i att studera vad från revisorernas/redovisningskonsulternas sida 

som formar relationen och hur denna hanteras motiverar det att fler deltagande 

intervjupersoner tillhör den kategorin, i jämförelse med antalet företagare. Då intervjuer på 

ett effektivt sätt kan fånga tankar och känslor anses antalet respondenter vara tillräckligt för 

att uppnå vårt syfte.  För att få en nyanserad bild av hur relationen mellan 

revisor/redovisningskonsult och kund formas samt hanteras är både revisorer och 

redovisningskonsulter inkluderade. I studien behandlas inte skillnader mellan yrkesrollerna 

då vi avgränsat oss till ovan nämnt. I studien har avgränsning gjorts till Örebro som 

geografisk plats. Revisorer/redovisningskonsulter i Örebro är mer relevanta än i 

yrkesverksamma i större städer, då de större städerna tenderar att ha större företag som 

kunder. Enligt Seger (2018) är många företag i en mindre stad registrerade och klassificerade 

som små företag.  
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3.3 Intervjuguider 

Förkunskap och förberedelse kan ses som en fördel vid genomförande av en kvalitativ 

intervju. Med hjälp av att studera tidigare forskning kan exempelvis teoretisk färgad kunskap 

eller en uppsättning av centrala aspekter för ämnet erhållas (Patel & Davidson 2019). Vidare 

beskriver Lantz (2013) hur den teoretiska utgångspunkten och förförståelsen är av betydelse 

vid utformningen av intervjun. För att få mer kunskap och förståelse för ämnet påbörjades 

därför en mer djupgående litteraturgenomgång där det under tidens gång samlades 

inspiration gällande potentiella frågor/frågeområden och centrala aspekter. Ytterligare 

inspirationskällor för frågor till utformning av intervjuguiden har varit i avhandlingar och 

tidigare uppsatser.   

En intervju kan vara öppen eller mer strukturerat utformad. Vid en mer strukturerad form är 

intervjupersonen intresserad av att fånga en uppfattning eller upplevelse om ett specifikt 

ämne och frågor är då formulerade utifrån ett känt fenomen (Lantz 2013). Då olika 

urvalsgrupper är inkluderade i studien, redovisningskonsult/revisor respektive företagare, 

har två intervjuguider utformats och anpassats till respektive urvalsgrupp, se appendix 4 och 

5. Båda intervjuguider kan beskrivas som halvstrukturerade då de kännetecknas av 

frågeområden som inkluderar relevanta teman och huvudfrågor, dock är ordningsföljden och 

formuleringen av frågorna inte helt detaljerad (Ryen 2004). För båda urvalsgrupper, har 

övergripande frågeområden varit uppdraget och relationen, däremot skiljer sig 

huvudfrågorna åt. För revisorer/redovisningskonsulter har huvudfrågor under uppdraget 

inkluderat uppdragsbrev, kvalitet och effektivitet och under relationen har förväntningar, 

förtroende och lojalitet/gränsdragning urskilts som huvudfrågor. I intervjuguiden för 

företagare är förväntningar, förtroende och gränsdragningar viktiga teman. Patel och 

Davidson (2019) lyfter viktiga aspekter vid formulering av frågor vilka förhållits till genom 

att dels undvika långa ledande frågor, dels anpassa språket så det är lättförståeligt för 

intervjupersonen genom att exkludera svåra, främmande och värdeladdade ord. 

Patel och Davidson (2019) redogör vidare för begreppen strukturering och standardisering 

vid kvalitativa intervjuer. Då respondenten ges utrymme att besvara frågorna med egna ord, 

kännetecknas oftast de kvalitativa intervjuerna av att ha låg grad strukturering. Vidare kan 

intervjun variera i grad av standardisering. Med standardisering avses frågornas 

ordningsföljd, om den är bestämd (hög standardisering) eller anpassas efter enskilt fall (låg 

standardisering). Intervjuguiden till revisor/redovisningskonsult har en låg grad av 
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standardisering då potentiella frågor utformats utifrån specifika huvudteman, det vill säga 

uppdraget, som inkluderar förväntningar av arbetsgivare och förväntningar av kund och 

relationen vilken avser relationen mellan revisor/redovisningskonsult och kund. 

Ordningsföljden är inte bestämd utan har anpassats efter de svar som erhållits i respektive 

intervju. Vad gäller ordningsföljden vid intervjuerna med företagarna, har de högre 

standardisering med bakgrund till frågorna ställdes i en mer bestämd ordning då 

intervjupersonerna pratade mindre om respektive specifikt tema på varje fråga, uppdraget 

och relationen.  

3.4 Genomförande av intervjuer 

De nio intervjuer som genomförts varierar i längd. För de sex intervjupersoner som är 

revisor/redovisningskonsult varade intervjun i snitt 1 timme och 5 minuter. För de tre 

intervjupersoner som är företagare är längden i snitt 15 minuter. Svaren som erhållits är 

uttömmande och längdens variation påverkar inte trovärdigheten av studien. En anledning 

till att intervjuernas längd är så varierande är på grund av att huvudfokuset är mot 

revisorernas/redovisningskonsulternas tankar, därför är längden på dessa också längre. 

 

Åtta av nio intervjuer har genomförts i fysisk tid och rum vilket ansetts vara av betydelse då 

exempelvis kroppsspråk och mimiker kan avgöra hur frågan faktiskt upplevs och besvaras. 

En av intervjupersonerna bor däremot i en annan stad och är verksam där. Med bakgrund till 

den begränsade tidsramen genomfördes en telefonintervju med denna. Respondenten är 

viktig i det avseendet att det var svårare att få tag i företagare som kunde ställa upp, därav 

löstes det på detta sätt. Vid genomförandet av intervjun satt intervjupersonen ostörd från 

andra på sin arbetsplats och intervjuarna i ett grupprum på universitetet avskilt från andra 

studenter, vilket medför att trovärdighet i svaren bedöms vara hög. 

 

Med resterande intervjupersoner har det gemensamt kommits överens om på vilken plats 

intervjun ska genomföras på. Den plats intervjun genomförs på är av betydelse då det kan 

påverka intervjupersonens svar och trovärdighet. Det finns mer och mindre fördelaktiga 

platser för intervju. Viktiga aspekter att se till är att platsen är fri från åhörare och att 

intervjupersonen känner sig trygg (Trost 2010). Det finns flertalet fördelar gällande den plats 

intervjuerna i denna studie genomförts på. Samtliga intervjuer har ägt rum på en plats där vi 

upplevt att intervjupersonen känt trygghet. Sex av intervjuerna har genomförts i ett 

konferensrum eller grupprum på respondentens arbetsplats exkluderad från andra åhörare 
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och två av intervjuerna har genomförts på universitetet i ett avskilt rum. Dessa två 

intervjupersoner befinner sig stundtals på universitetet med diverse arbetsuppgifter och 

samarbeten, därav bör även de varit trygga i miljön. Dessutom är det fördelaktigt att 

intervjupersonerna inte behövt transportera sig för att ställa upp som respondent, på så vis 

har vi inte tagit mer tid än vad vi behövt från dem. Viss störning har förekommit i en del av 

intervjuerna, exempelvis har dörrklockan ringt och någon kollega har kommit in. Däremot 

har det inte medfört distraktion i den utsträckning att det påverkar trovärdigheten i de svar 

som erhållits.  

 

Med hjälp av ljudupptagare har svaren i intervjuerna samlats in. Detta för att senare 

transkribera innehållet i respektive intervju och underlätta för senare analysarbete genom att 

ordagrant kunna läsa vad som blivit sagt. Trost (2010) redogör för att fördelar med 

ljudupptagare är att ordval och tonfall kan urskiljas genom att lyssna flera gånger på 

intervjuerna samt att fokuset blir på intervjun som helhet istället för på att skriva 

anteckningar. För att kunna vara aktivt deltagande under intervjutillfället med eventuella 

följdfrågor och inte distraheras från att föra anteckningar valdes det att använda 

ljudupptagare. I syfte att säkerställa att intervjuerna blev inspelade användes två 

ljudupptagare vid varje intervjutillfälle.  

3.5 Analys av data  

Vid insamlingen av teori och vid framställandet av intervjuguiderna har det reflekterats över 

vad som kan tas med till analysen för att fastställa relevansen. Löpande under arbetets gång 

har diskussioner förts gällande tankar och reflektioner som dykt upp. Dessa har även skrivits 

ned inför den slutliga analysen.  

 

Efter att intervjuerna transkriberats lästes textmaterialet igenom och en diskussion fördes 

med varandra för att få en övergripande bild om informationen vi erhållit. Textmaterialet 

kategoriseras därefter i olika teman och nyckelbegrepp för att få en tydlig bild av likheter, 

skillnader, mönster och sammanhang. Vid arbetet att koda materialet användes specifika 

färger till olika teman. Exempelvis markerades information gällande säkerställande av 

kvalitet med blå färg och debitering av kunder med gul färg.  
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3.6 Hänsynstagande till etiska aspekter 

Värdighet och integritet är viktiga begrepp att fokusera på vad gäller respondenterna under 

hela processen (Trost 2010). Patel och Davidson (2019) lyfter fyra etiska krav som är 

konstruerade av Vetenskapsrådet; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga krav har eftersträvats att uppnå i 

studien. Ett informationsbrev om studiens syfte har skickats ut till respondenterna innan 

intervjuerna (se appendix 2 och 3), dessutom har samma information delgivits vid 

intervjutillfället och informationskravet har således uppfyllts. Samtyckeskravet är 

tillgodosett genom att varje respondent gett sitt samtycke till att delta i studien, det har inte 

funnits något tvång till medverkan. Vad gäller konfidentialitetskravet har uppgifter som 

lämnats behandlats konfidentiellt vilket respondenterna också informerats om. Dels i 

informationsbrevet, dels på plats innan intervjun. Uppgifterna har förvarats oåtkomligt för 

andra och personliga uppgifter kan inte urskiljas med anledning till att respondenterna inte 

benämns med sina riktiga namn eller andra identifierbara uppgifter. Nyttjandekravet är 

uppfyllt genom att lämnade uppgifter enbart används för syftet med studien, efter 

färdigställd studie raderas dokumenten som innehåller uppgifter och information om och 

från respondenterna. 

3.7 Studiens validitet och reliabilitet  

Patel och Davidson (2019) redogör för hur validitet inkluderas i hela forskningsprocessen 

vid en kvalitativ studie. Forskarens förmåga att tillämpa och använda sin förförståelse 

genom processen är en del av validiteten. Validiteten handlar också om hur väl insamling 

av underlag sker och hur underlaget kan användas för att göra en trovärdig tolkning av det 

studerade fenomenet och hur väl forskaren lyckas fånga det som är svårtolkat. Triangulering 

kan enligt Patel och Davidson (2019) innebära att forskaren validerar genom att välja flera 

olika personer och platser vid insamling av data. Patel och Davidson (2019) beskriver att 

validitet och reliabilitet är så pass sammanflätade att forskare i kvalitativa studier sällan 

använder begreppet reliabilitet utan istället talar om validitet i en vidare bemärkelse. 

Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning ses mot den unika situation som existerar vid 

insamlandet av datan (Patel & Davidson 2019). Här är det viktigt att lyckas fånga det 

specifika i situationen och är inte lika viktigt att få ut likartade svar som det är i en kvantitativ 

undersökning. Istället kan man ställa ett antal frågor om samma fenomen för att kunna 

urskilja nyanser i svaren.  
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I studien har nio respondenter inkluderats för att kunna fånga komplexiteten av det fenomen 

som undersöks. Genom en variation i svaren från flertalet intervjupersoner har det 

svårtolkade varit möjligt att fånga. I transkriberingsprocessen  har talspråket översatts i 

textspråk med försiktighet att inte påverka underlaget. Betoningar i meningar har 

understrukits, uppehåll i svar noterats och andra aspekter som kan uppfattas genom verklig 

kontakt som inte syns i textformat har kommit till uttryck i text. För att få en bra bild över 

det aktuella kunskapsläget har en genomgång av de centrala referenserna på området 

genomförts, vilket i sin tur skapat goda förutsättningar för relevanta teoriavsnitt och den 

senare utformade intervjuguiden som ligger till grund för det insamlade empiriska 

materialet. Strukturen på intervjuerna möjliggjorde ett ganska fritt talande för respektive 

intervjuperson, vilket medförde att de resonerade utifrån sin egen förståelse. 

3.8. Förtydligande hur vi särskiljer svar från våra urvalsgrupper 

Nedan följer ett tydliggörande hur vi särskiljer och benämner våra urvalsgrupper i vårt 

nästkommande avsnitt Analys och resultat.   

 

Respondenter - inkluderar revisorer och redovisningskonsulter som deltagit i studien.  

Företagare - inkluderar enbart företagare som deltagit i studien.  

 

I de sammanhang där vi ansett att det är relevant att belysa en specifik yrkesroll har vi även 

särskilt intervjupersoner som är revisorer och redovisningskonsulter.  

 

Revisor/revisorer - inkluderar enbart revisorer. 

Redovisningskonsult/redovisningskonsulter - inkluderar enbart redovisningskonsulter. 
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4. Analys och resultat  

I följande avsnitt framförs en analys av studiens resultat kopplat till den tidigare 

presenterade teoretiska referensramen. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för vad 

som kännetecknar relationen sam hur den hanteras. Strukturen på avsnittet baseras på syftet 

med studien och frågeställningarna. Inledningsvis analyseras delar som hänförs till hur 

relationen formas, däribland faktorer som säkerställer kvalitet samt förtroende och dess 

beståndsdelar. Därefter följer en analys som avser mer hur relationen hanteras, där bland 

annat anpassning efter kund och debitering av tid diskuteras. Då utformande och hantering 

av relation kan anknytas till varandra, förekommer det att dessa analyseras i ett 

sammanhang under avsnittets gång.  

4.1 Faktorer som säkerställer kvalitet i uppdragen 

Säkerställandet av kvalitet ses vara en viktig faktor för revisorer och redovisningskonsulter 

i vår studie. Det ses som viktigt för individ såväl som för organisation och bransch i aspekten 

att leverera kvalitet till kund samt att upprätthålla en god relation. Enligt respondenter ökar 

krav på kvalitet kontinuerligt och kvaliteten säkras på flera sätt vilka presenteras nedan.  

4.1.1 Genom kunskapsutveckling   

Med bakgrund till branschens alla regler och hur dessa kontinuerligt uppdateras där nya krav 

och riktlinjer tillkommer menar respondenter att kontinuerlig kunskapsutveckling och 

vidareutbildning är avgörande för att kunna upprätthålla kvalitet. Dessutom beskriver 

respondenter hur det existerar krav från branschen att upprätthålla en viss utbildningsnivå. 

En revisor lyfter att auktorisationen riskeras att inte förnyas som en konsekvens om kravet 

på utbildningsnivå inte upprätthålls. Att inte få sin auktorisation förnyad kan utifrån Pache 

och Santos (2013) ses som en sanktion mot individen för att inte agera i enlighet med den 

professionella logiken. Motsvarande belöning för överensstämmande beteende när man 

upprätthåller utbildningsnivån är att auktorisationen förnyas.  

 

Kunskapsutvecklingen kan även ses som viktig med bakgrund till att professionen fyller en 

funktion att stå för innovationerna inom professionen (Brante 2009). Genom att 

kontinuerligt upprätthålla de egenskaper som Frostenson (2015) redogör för, däribland 

kvalitetskrav och särskilda auktorisationskrav för professionen, säkerställer man kvaliteten 

för redovisningsprofessionen som helhet. Den professionella logiken som inkluderar 
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lojalitet till professionen (Carrington et al. 2013) är således högt influerad i förhållande till 

kunskap för respondenter. Interna och skräddarsydda utbildningar menar respondenter 

anpassas, kurser utförs, utvecklingssamtal genomförs där feedback från kollegor och kunder 

uppmärksammas och sammanträden där kunskap utbytes kollegor emellan förekommer. 

Som Pache och Santos (2013) redogör för påverkas en individs respons på institutionellt 

tryck genom hur individen utsätts för logikerna. Kunskapsbildning genom utbildning är ett 

sätt att utsättas för den professionella logiken vilket påverkar respondenternas anknytning 

till logiken. I och med att kunskapen ökar hos individen bör den professionella logiken vara 

mer användbar, tillgänglig och lättare att aktivera för individen (Pache & Santos 2013).  

4.1.2 Genom effektivitet och samarbete 

Effektivitet menar respondenter handlar om att överträffa kundens förväntningar men 

samtidigt inte överarbeta.  Effektivitet är att använda tekniken på rätt sätt, arbeta enhetligt 

och få lönsamhet i uppdragen. Vidare menar respondenter att varje individ kostar pengar 

och att uppdragens arbetsfördelning är strategiskt planerat. Omfattningen på arbetsuppgiften 

är avgörande för vem som utför den. De enklare arbetsuppgifterna sköter en relativt ny 

kollega och den mer avancerade rådgivningen och kontrollen sköter en mer erfaren 

medarbetare. En respondent beskriver situationen gällande effektivitet i relation till 

arbetsfördelning: 

 

Man kommer till ett steg där man faktiskt inte behöver lära sig saker. Jag har ju varit här 

i 10 år, och vissa saker känner jag att jag inte behöver lära mig, de struntar jag i, det här 

ska någon annan lösa åt mig. Och det låter ju som det gör, men det är så man börjar arbeta. 

Vissa saker kanske man inte ska kunna längre för det är faktiskt någon annan som ska 

göra de sakerna.   

 

Detta kan ses som en effektivitetsfråga i relation till kvalitet, att rätt person befinner sig på 

rätt plats ur ett intäktsgenererande perspektiv. Kommersiella värderingar är således 

framträdande i detta sammanhang (Spence & Cartner 2014). Respondenter beskriver vikten 

av kompetens och samarbete inom organisationen. Bredden av kunskap ses som viktigare 

än höjden för respondenterna, då höjden nås genom att ta hjälp av varandra i organisationen. 

Nedan följer citat av respondenter som vi anser beskriver samarbete och kompetens i relation 

till säkerställande av kvalitet:  
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När kunden anlitar dig anlitar dem ju en specialist, men man får vara ödmjuk inför det faktum 

att du faktiskt inte kommer kunna allt. Men då har vi olika affärsområden. Får jag en 

momsfråga, som jag dessutom kan, stämmer jag i regel av den för moms är svårt. Ibland kan 

man svara direkt, ibland vill man bolla, och då har vi exempelvis skatt här nere som hoppar 

in och kör den. Man delar med sig för då blir man bättre och det skapar kvalitet. 

 

Vi har tack och lov 60 personer på det här kontoret med specialistområden som kan en väldigt 

mycket olika, med olika lång erfarenhet. Det finns alltid någon att fråga. 

 

Vi samarbetar egentligen över alla kontor och eftersom jag ofta är ute och syns på nationella 

utbildningar och sånt, dyker det ju upp mycket frågeställningar. Dem har bredden, men inte 

just höjden, så då kan jag hjälpa till, likväl som jag kan ställa frågor till andra också då. 

Höjden kan man alltid ta hjälp med, det finns ju de som har specialistkompetenser. 

 

En annan respondent menar att effektivitet är att ta hjälp utåt för att nyttja kompetensen som 

finns i företaget. Vidare lyfter respondenten ett exempel där effektivitet och kompetens 

optimeras med hjälp av en hub i Indien som utför arbetsuppgifter till en bråkdel av 

kostnaderna i jämförelse med om någon skulle genomföra dem på byrån i Sverige. Det här 

sättet att styra arbetsfördelningen stämmer överens med vad Brante (2011) beskriver om 

professionens självständighet i förmåga att själv styra arbetsfördelningen. Två 

underliggande begrepp i den kommersiella logiken (Carrington et al. 2013) kan urskiljas, 

lojalitet dels till byrån genom effektiv intäktsgenerering, dels till kund genom att ge ett pris 

som speglar den kunskap på arbetsuppgifterna som utförs.  

 

För revisorerna existerar ett krav på branschnivå gällande samarbete vid nya uppdrag, i 

denna aspekt är allmännyttan till samhället framträdande (Brante 2009) och den 

professionella logiken kan identifieras som styrande och överordnad (Seger 2018). 

Revisorer beskriver att det ligger på den nya revisorns initiativ att ta kontakt med den tidigare 

revisorn för att erhålla relevant och allmännyttig information om en ny kund. Detta kan 

kopplas till Pache och Santos (2013) resonemang om individuell respons till en given logik 

där efterlevnad sker till den professionella logiken genom att kontakt och samarbete sker 

individer emellan, även i de fall revisorer arbetar på konkurrerande företag. 

 

Vidare är erfarenhet en ytterligare aspekt av effektivitet som respondenter lyfter, genom 

erfarenhet erhålls kunskap vilket effektiviserar arbetet för respondenter. En 
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redovisningskonsult framför en intresseväckande syn där effektiviteten inte ligger i fokus 

och kan påverkas av vikten av noggrannhet:  

 

Jag är som sagt väldigt noggrann, jag har stämplat mig själv som dyr, långsam och olönsam. 

Så effektivitet är kanske inte min starka sida, mitt fokus ligger på att det ska vara rätt [egen 

kursivering]. 

 

Kvalitet kan upprätthållas, då man kan lägga hur mycket tid som helst på varje arbetsuppgift 

och uppdrag, men kunden vill ju inte betala för det menar en annan respondent. Däremot 

lyfter respondenter att effektivitet inte får ta över noggrannheten, bland annat på grund av 

att det är en kvalitetsstämpel för hela företaget att leverera  ett korrekt arbete. Det beskrivs 

vara ett övervägande vilket kan skapa press, samtidigt som timarvodet tickar måste det bli 

rätt. En respondent beskriver hur hela organisationen kan riskeras om ett dåligt arbete utförs 

vilket kan föranleda oerhörda konsekvenser. I dessa sammanhang kan det tänkas existera 

spänningar i den kommersiella logiken (Seger 2018) då respondenter ställs inför 

övervägande att vara lojal gentemot byrån genom att leverera ett rätt och riktigt arbete men 

samtidigt påverkas effektiviteten och intäktsgenereringen. En fråga om debitering uppstår, 

vilket skapar press på effektiviseringen då respondenter menar att en del kunder slutar på 

grund av att priset blir för högt.  

4.1.3 Genom kontroll  

För att säkra kvaliteten beskriver respondenter att interna kvalitetskontroller utförs 

återkommande mellan var tredje och femte år på individer med olika nivåer och titlar i 

företaget. Den interna kvalitetskontrollen är ett kvitto och en kvalitetsstämpel på att 

regelverk och interna processer följs. En revisor lyfter dessutom att interna kontroller är ett 

krav som ställs på större byråer och görs istället för en extern kontroll av 

revisorsinspektionen.  Vidare menar revisorer att den interna kvalitetskontrollen är hårdare 

än om revisorsinspektionens genomför kontrollen. 

 

Utöver en intern kontroll menar revisorer att de granskar varandra för att kunna leverera 

kvalitet, vilket kan ses som en annan typ av kontroll. Respondenterna beskriver att 

respektive uppdrag är fördelade med minst två personer och fyra ögon med anledning till att 

säkerställa kvaliteten på arbetet som blir utfört. En respondent lyfter att en orsak bakom 

granskningen är att man är inte mer än människa och kan missa saker. 



   
 

23 
 

En respondent lyfter att kontroller utförs även vid införandet av uppdrag på nya kunder. 

Kontrollen består av ett antal säkerhetsfrågor om kunden vilket ska resultera i en bedömning 

av risken på uppdraget. Syftet är att företaget inte ska riskera att göra dåliga affärer och på 

så sätt riskera sitt rykte och sin kvalitetsstämpel. Kontroller för att säkerställa kvaliteten är 

högt influerade av den professionella logiken som snarare styrs av allmänintresse än 

kundpåverkan (Spence & Carter 2014). I sammanhanget är därför hybriditeten mellan 

logikerna låg, då den professionella logiken är dominerande över den kommersiella logiken 

(Pache & Santos 2013).  

4.1.4 Genom digitalisering och internationalisering  

Den digitala utvecklingen har påverkat branschen och dess kvalitetssäkring. Respondenter 

menar att arbetet effektiviseras i viss mån, kunder involveras i arbetet på ett annat sätt, 

granskningen har kommit att bli mer träffsäker gällande avvikelser med hjälp av digitala 

verktyg och att slutprodukten blir bättre. En respondent lyfter på ett sammanfattande sätt hur 

nivån på kvaliteten ökat genom digitaliseringen: 

 

I och med att allt ska in i databaser och signeras, går det inte att slira på någonting. Allting 

måste göras där allt syns och styrs upp. Så visst höjer det nivån på kvalitet. Det tar mer tid, 

frågan är vem som ska betala för det. 

 

Vid granskningsarbetet kan stora mängder data analyseras, vilket respondenter ser som 

positivt då det underlättar att se avvikelser. Däremot finns också en medvetenhet kring risker 

med digitaliseringen och dess utveckling. Respondenter lyfter att system inte är felsäkra och 

därför krävs en noggrannare granskning av datan. En respondent menar att digitalisering har 

gjort det så enkelt att man kan missa vissa viktiga steg, som formalia vid exempelvis 

signering av protokoll och att en förståelse måste finnas för den lagstiftning som existerar. 

 

Genom att en organisation verkar internationellt kan organisationens krav på kvalitet 

påverkas genom att andra länder som de är verksamma i har en hårdare syn på kvalitet och 

skadeståndslagstiftningen. Inom organisationen kan därför kraftfulla grupper tänkas influera 

hur organisationen här ger respons på kvalitetskrav och därmed den professionella logiken 

(Greenwood et al. 2011). Den organisatoriska responsen blir därför som Oliver (1991) 

uttrycker det, att kravet efterlevs.  
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4.2 Förtroende - den grundläggande byggstenen i relationen  

Samhället ställer krav på att ekonomiska rapporter ska upprättas och vara tillförlitliga. 

Samtliga företagare i vår studie har anlitat en redovisningskonsult där de främsta orsakerna 

är brist på kunskap och brist på tid. De själva besitter inte kunskapen, utan köper in 

redovisningstjänsten och förlitar sig därför på att arbetet blir rätt och riktigt utfört och en 

förtroenderelation kan således urskiljas uppstå. Två av företagarna har dessutom en revisor 

då de omfattas av revisionsplikt. Brante (2009) redogör för att det är svårt för utomstående 

att utvärdera kompetens i professionen och att omgivningen får förlita sig på att kvalitet 

upprätthålls på arbetet som utförs. Detta kan urskiljas i vårt empiriska underlag, en 

företagare beskriver att denne uppfattar sin revisor som en väldigt skicklig yrkesman. En 

annan företagare uttrycker sig enligt följande gällande vad förtroendet till sin revisor och 

redovisningskonsult bygger på:  

 

De utgör en sån bra professionalism liksom. Det är ordning och reda och de vet vad de pratar 

om och det märker man ju.  

 

Samtliga företagare menar att förtroendet bygger på hög nivå av kunskap vilket Brante 

(2009) redogör för att en profession består utav. “Det är ju kunskap man köper” uttrycker en 

företagare. Detta kan motivera det starka förtroendet företagarna i vår studie har för sin 

revisor och/eller redovisningskonsult. Andra faktorer som företagarna värdesätter hos sin 

revisor och/eller redovisningskonsult är att de ska vara uppdaterade till lagar och regler, 

kunna ge goda råd samt att de är tillgängliga och ordningsamma. Våra respondenter som är 

revisor/redovisningskonsult har en delad syn med företagarna. Förtroendet kan urskiljas som 

den viktigaste byggstenen i relationen, däremot lyfter respondenterna olika aspekter av 

förtroende. Aspekter som respondenterna lyfter är integritet, tystnadsplikt, korrekt 

rådgivning, ärlighet, lojalitet och kunskap. Dessa aspekter kan ses som tillvägagångssätt för 

att nå en framgångsrik profession med starkt förtroende som Brante (2009) redogör för. 

Respondenter menar att branschen kännetecknas av att vara en förtroendebransch och att 

människor runt omkring ska lita på det som levereras från dem. En respondent beskriver på 

ett sammanfattande sätt hur förtroendet för hela branschen är av betydelse: 

 

Varumärket är ju förknippat med förtroende. Det har man ju kunnat sett, när Artur Andersson 

tabbade sig så försvann hela byrån. Så det är ju viktigt att varumärket bygger på förtroende, 

och det är ju jätteviktigt att alla hos oss förhåller sig till det också. Många känner nog att om 

jag går till den här stora byrån finns någon form av förtroende i själva varumärket som sådant. 
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Ovanstående citat urskiljer även hur en individs handlingar kan medföra konsekvenser för 

en hel organisation, och även bransch. Respondenter menar att även de ifrågasattes efter 

skandalen som uppmärksammades i och med Artur Andersson. Greenwood et al. (2011) 

lyfter hur kraftfulla grupper inom organisationen kan influera den organisatoriska responsen 

på det sätt som passar bäst med deras intressen. Responsen på Artur Andersson kan utifrån 

Oliver (1991) resonemang om organisatorisk respons beskrivas som trots, en aktiv form av 

organisatoriskt motstånd där man avvek från regler och krav. Intresset att tjäna pengar var 

den starkaste drivkraften och man valde att frångå aspekter i den professionella logiken för 

att tillgodose kommersiella intressen. 

4.2.1 Medvetenhet och val i förtroendet 

Samtliga respondenter är medvetna om vad som kan riskera förtroendet för individen, 

organisationen och branschen. Respondenter menar att information som tillhandahålls av 

kunder måste förvaltas på rätt sätt av både individ och organisation, att rådgivningen ska 

vara rätt och att integriteten ska vidhållas. Detta dels i respekt till kund, dels i enlighet med 

de regler och krav som existerar för att kunna bevara den kvalitetsstämpeln som finns på 

yrket. En organisatorisk komplexitet (Greenwood et al. 2009) med både professionella och 

kommersiella intressen kan ses vara framträdande i detta sammanhang, även på individnivå. 

Att kunder inte kan utvärdera kompetensen (Brante 2009) stärker en förtroendeingivande 

individuell respons likväl som organisatorisk för att bibehålla hela branschens rykte, då 

professionerna i sig är självreglerande (Brante 2011).  

  

Vid valet av revisor och redovisningskonsult menar samtliga företagare att individen är 

viktig, att det är personen som ska vara förtroendeingivande i första hand. Däremot spelar 

storleken på företaget också roll, särskilt vid valet av revisor menar en företagare med 

bakgrund till att redovisningskonsulten inte utför lika komplexa arbetsuppgifter i dennes 

fall.  Revisorn kostar mer och då ökar också förväntningarna, prisbilden skapar i sin tur krav 

menar en företagare som tillhandahåller tjänster av både revisor och redovisningskonsult.  

Storleken är viktig med anledning till möjligheten att få expertkunskap. Respondenterna som 

är revisorer och redovisningskonsulter delar bilden av att det i första hand är personen i fråga 

som har förtroendet. En respondent som är revisor beskriver:  

 

Jag skulle säga att 95% av dem kunderna jag skriver på, dem vill ha mig [egen kursivering], 

och inte nödvändigtvis företaget jag arbetar för. Företaget brukar också spela roll men inte i 

första hand. 
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4.2.2 Följden av ett förtroende 

Respondenter beskriver sig som en psykolog, en allmänpraktiserande läkare eller som 

spindel i nätet i relationen till sina kunder. Kunder tar kontakt med dem i olika situationer 

för rådgivning, även i situationer som varken berör redovisning eller uppdraget. Förtroende 

beskrivs av respondenter som den underliggande faktorn till kontakten, där förtroendet i 

dessa sammanhang bygger på kunskap och kontaktnät. Den uppfattning som respondenterna 

har om sig själva, stämmer således överens med den bild som företagarna har om sin 

redovisningskonsult och/eller revisor i vår studie. Nedanstående citat omfattar dessa 

aspekter på ett sammanfattande sätt ur både revisor/redovisningskonsult och företagares 

perspektiv.  

 

Många gånger kan jag känna att de ser oss som en allmänpraktiserande läkare. Dem kan ringa 

mig för att fråga hur de ska göra. Dem ringer för dem har förtroende. Men jag kan inte allt, 

då säger jag att du ska prata med XX som är duktig på denna bit. Revisor 

 

Om någon fråga har slagit mig, så har jag tänkt att det där vet dem svaret på. Och om de 

inte kunnat svara så har de ju sagt att då behöver du prata med den här personen. Har dem 

inte svar så vet dem ju oftast vart man ska vända sig. Företagare 

 

Situationer då kunder tar kontakt menar respondenter kan vara för rådgivning kring 

privatekonomin och hur pengar ska placeras. Respondenter menar att de också varit med om 

situationer där de fått vara en lyssnande part då kunder genomgår en skilsmässa. En annan 

respondent nämner att denne deltagit på en kunds familjemedlems begravning. I dessa 

sammanhang kan aspekter urskiljas i den kommersiella logiken, det vill säga fokus på 

upprätthållande av goda kundrelationer (Spence & Cartner 2014). Orsaken bakom relationen 

och hur den ser ut menar respondenter i första hand beror på personkemi och inte på 

storleken av företaget. Däremot menar respondenterna att de tenderar att komma närmre och 

bli mer involverad i mindre företag med bakgrund till att det är nära kopplat ägandet och 

handlar om kundens så kallade skötebarn. Nedanstående citat urskiljer att personkemin är 

avgörande för relationens utformning och även att relationen många gånger förändras över 

tid.  

 

Relationen har förändrats, det är mer professionellt till en början. Men det beror på hur dem 

är som personer, vissa vill inte ha det så. då tänker jag inte påtvinga dem. Men relationen 

tenderar att utvecklas djupare i  mindre bolag allteftersom man lär känna varandra. Det är 

mer personligt med de små bolagen. 
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Pache och Santos (2013) redogör för individens anknytning till olika logiker. I denna aspekt 

kan grad av anknytning till logiker ses bero på kundrelationens utformning där tid och 

personkemi spelar roll för hur respondenterna utsätts för logikerna i respektive kundrelation. 

Till en början beskrivs relationen vara med professionell och anknytning till den 

professionella logiken kan därför ses som framträdande. Respondenten identifierar sig med 

värderingar, föreskrifter och normer i denna och efterlever den professionella logiken. Med 

tid utvecklas relationen i många fall och individen utsätts då i högre grad för en institutionell 

komplexitet i respektive specifik kundrelation, där kommersiella aspekter kan tendera att bli 

mer framträdande. Detta urskiljs i vårt empiriska material genom ovan nämnda situationer 

där respondenter deltar på begravning, är familjerådgivare eller vid andra behov av 

rådgivning. Däremot existerar även en medvetenhet bland respondenter om risker som finns 

med att bli för personlig i sin relation till kunder, en medvetenhet bör enligt Carrington et 

al. (2013) finnas för att inte äventyra professionella bedömningar före kommersiella 

intressen. Nedanstående citat urskiljer en existerande medvetenhet om både professionella 

och kommersiella aspekter. 

 

Du förväntas ha en bra relation med din kund, men du vill inte bli för personlig för du ska 

kunna göra avvägningar och sätta ner foten när saker och ting inte sköts på rätt sätt. När dem 

behöver tänka till att så här får du faktiskt inte göra, då hjälper ju en bra relation till, men det 

får heller inte bli att man kommer för nära varandra.  

4.3 Anpassning efter kundens önskemål och behov  

För att upprätthålla en god relation till de mindre företagen lyfter respondenter mervärde 

som en viktig faktor. Mervärde levereras på olika sätt, en respondent menar att samtal och 

möten anpassas efter respektive kunds behov och önskemål. En revisor menar att de mindre 

företagen ofta är intresserade av skatteplanering och att de är upp till kunderna att välja vad 

de vill diskutera under den tid de ses för möte. Vid dessa tillfällen går respondenten snarare 

in i konsultrollen som denne beskriver som mer beroende på vad som är aktuellt för kunden 

och företaget. En respondent förklarar att storleken styr hur mycket de kan konsultera 

företaget i fråga. Desto mindre företagen är, desto mer utrymme har de för konsultation 

utifrån regelverket. Således kan storlek på företagen urskiljas avgöra i vilken grad 

respondenten utsätts för institutionell komplexitet (Spence & Carter 2014).  
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Även företagare i vår studie bekräftar vikten av mervärde i relation, ”Mer förtroende får man 

genom att dem kommer med frågor innan man själv har hunnit tänka på dem”. Citatet 

urskiljer en faktor av mervärde som är av betydelse, förståelsen för kundens verksamhet. 

Genom kunskap om kundens verksamhet och kontinuerlig kontakt kan en djupare förståelse 

erhållas, vilket i sin tur kan skapar mervärde, genom att exempelvis ställa frågor innan kund 

själv tänkt på dem. Detta är något som ses som viktigt för både 

revisorer/redovisningskonsulter och företagare i vår studie. 

 

Seger (2018) redogör för att yrket har till uppgift att filtrera informationen och göra den 

begriplig för dess användare. För att en profession ska fungera väl måste dess sociala 

sammanhang anpassas till den sociala omgivningen (Brante 2011). Att anpassa 

informationen till kunder är därför ett sätt att bemöta omgivningen och för att lyckas behöver 

informationen filtreras. Detta kan urskiljas i vårt empiriska material. Respondenter menar 

att de anpassar sig efter respektive kunds intresse, kunskap och önskemål att bli involverad 

och lära sig mer och anpassar sitt sätt och språk därefter. Informationen kan därför ses 

filtreras beroende på kund och dennes behov och kan ses som en aspekt i hanteringen av 

relationen. Även företagare i vår studie anser att sin revisor och/eller redovisningskonsult 

gör informationen förståelig för dem genom att de lägger sig på deras nivå och förklarar 

tydligt vad de gör och varför. Likaså kommunikationen och frekvensen på denna anpassas, 

en respondent beskriver sig som en leverantör av ekonomiska tjänster och vikten av att 

anpassa sig efter kund av den anledningen.  Andra respondenter menar att de inte vill besvära 

kunden mer än nödvändigt för att kunden ska kunna ägna sig åt det som denne är bra på. Här 

urskiljs att respondenter förhåller sig till faktorer i den kommersiella logiken som enligt 

Suddaby, Gendrom och Lam (2009) handlar om att generera vinster. Att anpassa sig efter 

respektive kund kan ses som ett sätt att behålla dem, vilket i sin tur kan generera vinst. 

Respondenterna upprätthåller dessutom sina kundrelationer genom att anpassa sig efter 

deras behov, en ytterligare kommersiell aspekt kan således urskiljas (Spence och Cartner 

2014). 

 

Med de lite mindre företagen, dem har ju en laglig skyldighet att ha sin redovisning så därför 

anlitar dem någon att göra det, för att dem inte kan det själva och har inte tiden utan vill ägna 

sig åt annat. Och jag tror lite grann att vi tänker så också, att då ska vi inte besvära dem alltför 

mycket med vad vi gör så dem får ägna sig åt det som dem är bra på.  
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Respondenter menar att frekvensen på kundkontakt är varierande och beror på kundens 

verksamhet, förståelsen för den, intresset och engagemang från kundens sida samt hur 

avrapportering sker. Respondenter menar att kontakten generellt är mindre med de mindre 

företagen, där pris och behov kan tänkas vara möjliga anledningar. Vid uppstart med ny 

kund är kontakten tätare, detta bland annat för att få ordning på rutiner. Sedan avtar många 

gånger kontakten till några gånger per år med de mindre företagen, men det är också 

beroende på uppdraget, dess omfattning samt vad kunden har för behov.  

4.4 Lagar, regler och uppdragsbrevets betydelse 

Respondenter menar att det finns krav och riktlinjer från branschen och från företaget att 

förhålla sig till. Respondenter beskriver att Reko används och måste följas gällande hur 

uppdrag ska hanteras, dokumenteras och specificerar vad som förväntas av dem i deras 

yrkesroll. I kravet på att följa Reko, beskrivs auktorisation ha en stor betydelse. En 

respondent beskriver att det räcker med att det finns en auktoriserad redovisningskonsult i 

byrån för att kravet ska genomsyra samtliga inom byrån i hela landet, såväl för konsulterna 

som för revisorerna. Olivers (1991) resonemang om efterlevnad som organisatorisk respons 

går således att koppla till hur respondenterna på organisationsnivå förhåller sig till Reko i 

och med auktorisationen, där efterlevnad sker till den professionella logiken. 

 

Respondenter menar att Reko kräver existensen av så kallade uppdragsbrev och att det ska 

finnas på samtliga uppdrag. Uppdragsbrevet är enligt respondenter ett sätt att fastställa 

affärsförhållandet, få en förståelse för gränsdragning och förväntningar samt specificerar hur 

och av vem uppdraget mottagits. Uppdragsbrevet beskrivs inkludera dels en formell del som 

är relativt standardiserad, dels en uppdragsbeskrivning som är mer specifik mot respektive 

uppdrag. I vårt empiriska underlag framkommer det att respondenter hänvisar till 

uppdragsbrevet för att hantera relationen och uppnå kvalitet i uppdragen. Uppdragsbrevet 

ses inte enbart som ett avtal utan också som en typ av gräns gentemot kunder och en trygghet 

ifall att det skulle uppstå en konflikt mellan parterna. Den professionella logiken kan i 

relation till uppdragsbrevet ses som överordnad den kommersiella logiken utifrån Segers 

(2018) resonemang om logikers existens. 

 

 En respondent lyfter en intressant aspekt då man frångår kravet på uppdragsbrev. Kunder 

som till byrån i fråga hade blivit uppköpta genom företagsförvärv några år tidigare, har till 

viss del inte har några uppdragsbrev. Förklaringen till detta är att kunderna i fråga omfattas 
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av relativt små uppdrag. Att upprätta ett uppdragsbrev är tidskrävande, och kan inte 

motiveras varken tidsmässigt i den aspekten att tiden inte finns, eller att de rent ekonomiskt 

inte skulle kunna fakturera och ta betalt för tiden det skulle ta att upprätta dessa 

uppdragsbrev.  Eftersom det tydligt framgår att Reko ska följas och att uppdragsbreven är 

viktiga för fastställandet av uppdraget kan vi se tendenser att den professionella logiken är 

viktig, som enligt Spence och Carter (2014) betonar allmänintresset att tillämpa och tolka 

redovisningsstandarder snarare än kundpåverkan. I de fall där uppdragsbrev inte tillämpas 

frångår man redovisningsstandarderna och ser snarare till den kommersiella logiken som 

Suddaby, Gendrom och Lam (2009) framhåller som behovet av att generera vinst. Om 

företagen anser att de inte kan ta betalt för upprättandet av uppdragsbrevet, betyder det att 

det skulle påverka vinstgenereringen vilket motiverar att inte upprätta uppdragsbrev för 

befintliga kunder. 

 

Respondenter menar att det oftare förekommer hänvisning till uppdragsbrevet i de mindre 

företagen med anledning till att dessa kunder tror att de gör allt. Företagare i vår studie 

menar att de har koll på vad uppdraget i sin helhet omfattar, men framhåller samtidigt en 

tveksamhet till mer specifika delar. En företagare säger att dennes uppfattning om 

uppdragsbrevet endast är att det fyller en juridisk funktion och är mest till för det 

uppdragsgivande företagets skull. Detta tyder på en förståelse för existensen av 

uppdragsbrevet, men inte för själva innehållet. Orsaker bakom beskrivs av våra respondenter 

som kommunikationsbrist och ointresse.  

4.4.1 Kommunikationsbrist, ointresse och dess orsaker 

Kommunikationsbrist menar respondenter kan bero på dem själva och deras kommunikation 

till kund. En respondent beskriver att det inledande mötet är det enda fönstret man har finns 

för mer grundlig information om uppdraget, men där ligger fokus på sälj och att värva kund 

och uttrycker, ”Efter mötet med kunden när man tagit in uppdraget, pratar vi egentligen inte 

om vad vi gör mer med kunden”. En annan respondent menar att det kan bero på att kunder 

ibland upplevs något rädda för auktoriteten och av den anledningen inte kommunicerar och 

ställer frågor.  

 

Kunder ser många gånger ekonomitjänsterna som något ont måste, det finns krav på en 

årsredovisning och krav på revision menar respondenter.  Seger (2018) för ett resonemang 

om att mindre företag tenderar att ha lite intresse och kunskap om redovisningsfrågor. Den 
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bilden kan i vår studie både bekräftas och dementeras. Respondenter som är 

revisorer/redovisningskonsulter menar att mindre företag generellt främst är intresserade av 

resultatet och inte har ett intresse för själva arbetsuppgifterna som 

redovisningskonsulter/revisorer utför. En företagare i vår studie bekräftar denna bild genom 

att förklara att det är resultatet som är intressant och att själva arbetet bakom är ointressant. 

De andra två företagarna lyfter däremot att de är intresserade av arbetet, att de lärt sig mycket 

under tiden och gärna lär sig mer. Bilden av intresse kan således tänkas bero på personen i 

fråga och inte storleken på företaget i sig. Gällande redovisning menar företagare att de har 

relativt god kunskap, men inte tillräcklig för att göra redovisningen själva.  

4.5 Debitering av kunder  

Respondenter menar att tidsdebitering är sammankopplat med uppdragsbrevet och att det i 

branschen som helhet är timdebitering som sker vid debitering av kunder. Timpriset baseras 

på bland annat omkostnader, ranking, status och kvalifikation. Däremot redogör 

respondenter för att det tenderar att gå mer mot fast pris, där en revisor lyfter att det är för 

att komma från fokuset per timme och diskussioner om extra kostnader om något oväntat 

inträffar längs vägen. Det brukar gå att leverera en fast prisbild menar en annan revisor, men 

det är under förutsättningar. Vid revision framförs det att fast pris inte är möjligt med 

anledning till att oförutsägbara händelser inte ska begränsa arbetet på grund av ett pris är 

satt. Denna aspekt speglar att arbetsuppgifterna har en betydelse för debitering och går i linje 

med att revisorer omfattas av en professionell logik och en kommersiell logik (Greenwood 

et al. 2011; Spence och Cartner 2014). En respondent som är revisor uttrycker: Jag är ju 

revisor, men jag är lika mycket konsult, vilket urskiljer en institutionell komplexitet (Pache 

& Santos 2013) respondenten ställs inför där denne anknyter sig till logikerna genom att 

kombinera dessa. Tidsdebiteringen kan ses vara beroende på om det är revision eller 

konsultation som genomförs. Vid revision begränsas möjligheten för timdebitering, således 

är professionalismen desto mer styrande i den aspekten.  

 

Tidsdebiteringen beskriver respondenter är relaterad till tidrapportering för lön, all tid som 

läggs på kunden går som underlag för fakturering. Respondenter menar att lägsta debiterbara 

tid som sätts upp är en tiondel. En av respondenterna debiterar den faktiska tiden med 

anledning till att kunna budgetera rätt och ge kund en rättvisande bild för kommande 

uppdrag och år. Vem som sköter fakturering skiljer sig bland respondenternas 

organisationer. Några sköter den på egen hand, och har då klättrat högre upp i karriärstegen, 
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medan andra skickar sina tidrapporter vidare där den som är faktureringsansvarig står för 

bedömning huruvida det är tid som ska faktureras till kund eller sättas upp internt. Respons 

på organisatorisk nivå kan vi således urskilja bero på struktur och styrning inom 

organisationen (Greenwood et al. 2011). Inom organisationerna sker beslutsfattandet om 

debitering på olika sätt vilket gör att debiteringen kan skilja sig åt mellan olika 

organisationer. 

4.5.1 Tid som inte debiteras 

Tid som faktureras beskrivs avse samtal för relationsbyggande, konsultation och rådgivning, 

bokslut, löpande bokföring och revision. Tid som inte debiteras på kund sätts antingen upp 

internt eller som fritid. Tillfällen då kund inte debiteras är när respondenter själva anser att 

de varit otydliga och inte nått fram till kunden och behov funnits att förtydliga för kund.  En 

respondent lyfter hur denne ibland anser sig själv vara för petig och noggrann i sina 

arbetsuppgifter vilket gör att arbetet tar för lång tid att utföra. Tiden som denne ser som 

överflödig blir därför fritid och ses som en läropeng. Respondenter beskriver också att de 

har krav på sig att hålla sig ajour och uppdaterade i branschen, vilket de förväntas göra på 

sin fritid. Om det uppstår en situation där de inte är uppdaterade och därmed behöver 

uppdatera sig, görs en bedömning om tiden ska hamna på interntid eller fritid. Frågan om 

debitering hänför sig till den kommersiella logiken, lojalitet till kund och lojalitet till byrån 

(Carrington et al. 2013). Att inte debitera kan ses som mer lojalt mot kunden eftersom det 

ligger i dennes intresse att hålla kostnaderna nere, medan mer debitering och att sätta upp 

tiden som läropeng tyder på lojalitet till byrån då intresset där som Suddaby, Gendrom och 

Lam (2009) framhåller ligger i att generera intäkter.  

4.5.2 Avvägning i debiterbar tid  

Respondenter menar att tid som är relationsbygge är debiterbar tid, däremot görs en 

bedömning huruvida samtalet hjälpt företaget eller inte i frågan om hur tiden ska sättas upp. 

Om en kund ringer och pratar alldagligt gör respondenterna en bedömning. Nedan följer ett 

exempel på tid som inte debiteras och som heller inte sätts upp i respondentens tidrapport. 

 

Jag hade en kund som var en gammal man på över 80 år. Han ringde ofta och pratade om 

sina barn och om vädret och sådär. Supertrevlig! Men vad gör jag med den tiden, det är sån 

tid som inte hamnat i tidrapporten för vad sätter jag upp det på? Jag har ju inte gjort något 

för hans bolag, bara lyssnat på han och hans frus resa in till stan och vad de handlat. Det är 

relationsbyggande, men jag kan ju inte ta betalt för det. 



   
 

33 
 

I detta sammanhang identifierar sig respondenten med aspekter i den kommersiella logiken 

utifrån Pache och Santos (2013). Det institutionella sammanhanget kan urskiljas bestå av en 

låg hybriditet, där den kommersiella logiken är dominerande. Synen gällande hur tiden ska 

sättas upp skiljer sig något mellan respondenter i vår studie. Andra respondenter menar att 

liknande samtal sätts upp internt, i den aspekten kan det diskuteras om det existerar 

spänningar i en enskild logik (den kommersiella) som Seger (2018) redogör för i relation till 

lojalitet till byrån och lojalitet till kund. Frågeställningens komplexitet är också avgörande 

för hur och om tiden faktureras eller inte. En del frågeställningar menar respondenter tar 

bara någon minut och görs i förbifarten. Sådan tid debiteras inte. Frågor som är av mer 

komplex karaktär faktureras och ett eget uppdragsbrev skrivs för dessa. Det beskrivs bland 

annat  handla om frågor gällande köp/försäljning av bolag eller generationsskifte. 

Respondenter menar att man behöver vara lite varsam med debiteringen, för att kunna 

upprätthålla en god kundrelation. Nedan följer ett exempel av en revisor: 

 

Dem minsta anlitar ju konsulten snarare än revisorn. Dem vill kunna lyfta telefonen och slå 

en signal. Om man tar det i förhållande till debitering, kan det ju vara farligt om XX ringer 

och ställer en fråga och så kommer det en faktura på 3000 kr. Det måste man ju vara lite 

varsam med. Du vill ju inte att kunden ska få en känsla av att ringer jag, då blir det dyrt. Du 

vill ju att kunden ska ringa. Och det ligger ju också i mitt intresse, för då får jag reda på mer 

vad som händer i hans värld.  

 

Respondenter menar att de uppmuntras från sin arbetsgivare att kontakta kunder för 

personlig kontakt och relationsbygge, om kundens budget har utrymme för detta. Kunder 

som är ekonomiskt sårbara kontaktas vid behov och inte för relationsbygge i samma 

utsträckning. Samtliga respondenter framhåller att när en kund är ekonomiskt sårbar, ökar 

kontakten och behovet av hjälp vilket i sin tur också ökar faktureringen. Respondenter 

förklarar att denna situation är något problematisk då de kan få empati för dessa kunder och 

bli känslomässigt involverade, vilket i sin tur kan resultera i att man reducerar debiteringen. 

Respondenter förklarar att en halvtimme här och där kan slinka igenom. En respondent 

uttrycker sig:  

 

Kommer vi få betalt för den här fakturan? det är ju det vi lever på liksom, att kunna fakturera 

våra kunder, men samtidigt känner man så mycket för dem så man vill hjälpa dem, och sen 

kanske man kan reducera fakturan då istället. Om det tog en och en halv timme så sätter man 

kanske upp en timme och bjuder på den andra halvtimmen.  
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Samtidigt menar respondenter att de inte drar sig från att kontakta sina kunder. Om det finns 

frågor ska dem tas upp oavsett. Respondenter menar också att det åligger en affärsmässighet 

i relationen, de arbetar inte ideellt utan behöver fakturera för att tjäna pengar. Frågan om hur 

debitering ska ske visar på spänningar i en enda logik som Seger (2018) argumenterat för. 

När spänningen uppstår i den kommersiella logiken hanterar organisationen och individen 

spänningen genom göra en avvägning vilket motsvarar organisatorisk och individuell 

respons. Respondenter menar att känslan för vad som ska debiteras kommer med 

erfarenheten. De förklarar att i ett tidigare stadie i yrket så debiterades kunderna med mer 

precision för där den faktiska tiden är principen till att senare i yrket debitera mer på känsla. 

Som Pache och Santos (2013) redogör för beror den individuella responsen på graden av 

medvetenhet om logiken. Från att vara nybörjare till att bli erfaren i logiken så förändras den 

individuella responsen.  

4.6 Individens förhållningssätt till olika intressen  

Respondenterna ställs inför lojalitet av olika slag i sin yrkesroll. Respondenter anser att de 

har förmågan att kombinera dessa lojaliteter, men att det är en balansgång. Seger (2018) 

redogör för att yrkesverksamma kan begränsas genom spänningar i en enskild logik. Med 

anledning till att det anses vara en balansgång kan det tänkas existera underliggande 

spänningar i den kommersiella logiken baserat Carrington et al. (2013) presenterade modell. 

Vidare redogör Carrington et al. (2013) för risken om en medvetenhet inte existerar gällande 

oberoendekravet och lojalitet till professionen, ur vårt material kan vi även urskilja 

betydelsen av en medvetenhet i flera av de underliggande begreppen, lojalitet till kund och 

lojalitet till arbetsgivaren. En respondent lyfter vikten av att agera i första hand styrd utifrån 

lojalitet till sin arbetsgivare. 

 

Om jag ska se vem jag mest är lojal mot, så är det mot min arbetsgivare. För jag riskerar ju 

också någonting om jag ruckar på den här lojaliteten mot mitt företag, men samtidigt vill jag 

behålla kunden, så det är ju en balansgång det där hela tiden, att man är på rätt sida.  

 

Respondenter beskriver att information som erhålls från kund ska förvaltas på rätt sätt, både 

internt och externt, vilket kan ses som en viktig aspekt i den kommersiella logiken i  lojalitet 

till kund (Carrington et al. 2013). Lojalitet kan därför ses vara kopplat till hur respondenterna 

hanterar förtroende och integritet i relationen. En respondent menar att information ska 

stanna hos denne om det inte finns skäl till att informationen måste delges vidare. Om det 
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finns skäl för att informationen ska meddelas vidare, ska den delges endast till personer som 

är i behov av den, exempelvis enbart till den påskrivande revisorn och inte till hela teamet 

som arbetar för en kund. En annan respondent lyfter att man inte talar om identifierbara fall 

eller kunder i sociala sammanhang med andra kollegor eftersom kunden ska känna 

förtroende och integritet i samtliga situationer. Nedan urskiljs ett citat som sammanfattar 

information och vikten av hanteringen. 

 

I och med att vi jobbar med ganska små ägarledda företag så blir vi lite involverade i hela 

deras liv och dem måste ju känna förtroende för oss och kunna känna att det landar och inte 

missbrukas eller felhanterad. Vi måste ju kunna ta information och förvalta den på det sätt 

som inte sätter kunden i skiten.  

 

Seger (2018) redogör för att den professionella logiken är dominerande och överordnad där 

kommersiella intressen hanteras utifrån professionella värden, vilket även vår studie stödjer. 

Samtliga respondenter styrs i första hand av den professionella logiken, vid bedömning av 

kommersiella aspekter görs en bedömning utifrån allmännytta i form av existerande lagar 

och regler. Flertalet sammanhang där respondenter verkar urskiljs kännetecknas av låg 

hybriditet och respondenterna identifierar sig med den professionella logiken i första hand 

(Pache & Santos 2013). Nedanstående citat urskiljer hur respondenten sätter gräns med 

utgångspunkt i en starkt styrande professionell aspekt, lagen, samt hur relationen hanteras 

då en kund är oförstående.  

 

Jag kan hjälpa dig såhär långt, men inte längre. Det är vad lagen säger. Om en kund inte 

förstår och tycker man är dum eller något, då säger jag att hade du haft en annan revisor hade 

hon/han blivit tvungen att göra samma sak. Det är inte för att du har mig eller oss som det är 

såhär. 

 

Respondenter förklarar att det finns flera intressen att förhålla sig till. Det här kan kopplas 

till professionella typer som Brante (2011) beskriver anpassas till krav, intressen och 

egenskaper som den sociala omgivningen har för att kunna fungera väl. 

Redovisningskonsulten/revisorns sociala omgivning består av kunder, arbetsgivare och 

samhället som alla har olika intressen och krav på professionalitet, effektivitet och kvalitet. 

Att balansera alla dessa intressen presenterar Carrington et al. (2013) i en term som den 

professionella revisorn. Respondenter ger ett sken av att de inte tycker att det är 

problematiskt att leva upp till rollen som revisor eller redovisningskonsult och balansera de 
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olika intressena, men antyder samtidigt att det är problematiskt i sammanhang där de 

behöver göra gränsdragningar. För att skapa och upprätthålla goda kundrelationer, behövs 

mer än bara att utföra det teoretiska arbetet. Respondenter beskriver hur de blir bjudna och 

bjuder kunder på aktiviteter, minglar, hejar på varandra på stan och pratar vid andra tillfällen 

men lyfter även att det finns en gräns. 

 

Vi går ju alltid mot oberoendet, vi är ju alltid oberoende på allt när vi lämnar 

revisionsberättelse, andra sidan av det är ju att vi vill bygga relationer. Men det handlar ju 

inte om att vi tar en utlandsresa ihop eller åker till jaktstugan i Norrland. Men vi vill ju bygga 

en relation och vi vill bygga ett förtroende.  

 

En respondent lyfter dessutom existensen av ett synligt oberoende. Respondenten har fått 

frågan om att vara påskrivande revisor av två olika grannar. Med en av grannarna var det ett 

bestämt nej då respondenten har en nära relation till denna. Relationen till den andra grannen 

är däremot inte alls nära. Dock var svaret bestämt nej även i detta fall, med bakgrund till det 

synliga oberoendet. I detta sammanhang styrs respondenten av den professionella logiken i 

form av allmänintresse och stringens avseende kravet på oberoende (Spence & Cartner 2014; 

Carrington et al. 2013) och  den ses som överordnad i relation till kommersiella aspekter 

(Seger 2018). Medvetenheten är hög och respondenten identifierar sig och efterlever den 

professionella logiken (Pache & Santos 2013).  
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5. Slutsatser  

Nedan presenteras och besvaras studiens frågeställningar.  

5.1 Hur formas relationen mellan revisorer/redovisningskonsulter och kund? 

 

Säkerställande av kvalitet formar relationen  

 

Professionens rykte och dess kvalitetssäkring föranleder ett förtroende för branschen som 

sådan. Kvalitetssäkring genomsyrar arbetet och säkerställs genom kunskapsbildning, 

effektivisering och samarbete, kontroller, digitalisering och internationalisering. Dessa 

aspekter är viktiga för att en förtroenderelation ska kunna föreligga. Förtroendet från 

kundens perspektiv finns i första hand för professionen, men byggs och förstärks genom att 

revisorn eller redovisningskonsulten lyckas kvalitetssäkra och därmed skapa ett förtroende 

hos kunden. Viktiga byggstenar  i en ömsesidig förtroenderelation är att revisorn eller 

redovisningskonsulten  har en bredd av kunskap om regelverk, hög integritet, är lojal och 

tillgänglig, värnar om tystnadsplikt och ärlighet, ger en korrekt och god rådgivning samt har 

en god förståelse för kundens verksamhet.  

Personkemin, engagemang och förståelse formar relationen    

Personkemin formar relationen och skapar förutsättningar för framtida utveckling. Det är 

nödvändigtvis inte storleken som spelar roll, däremot tenderar revisorer och 

redovisningskonsulter att få närmare relationer med mindre företag på grund av att det är 

nära kopplat ägandet. Därutöver är kundens engagemang och 

revisorns/redovisningskonsultens kunskap och förståelse för verksamheten avgörande för 

hur relationen utformas.  Förtroendet leder till att kunden uppfattar sin 

revisor/redovisningskonsult som en person de kan fråga om hjälp i allehanda ärenden. 

5.2 Hur hanteras relationen till kunder av revisorer/redovisningskonsulter? 

Professionella värderingar är framträdande vid hantering av relationen  

Vid hanteringen av relationen styrs revisor och redovisningskonsult främst av professionella 

aspekter i form av att förhålla sig till lagar, regler och riktlinjer samt genom att hänvisa till 

uppdragsbrevet. Kommersiella aspekter som lojalitet till kund, intäktsgenerering och 

konsultation ses som viktiga men värderas och styrs utifrån professionella intressen. 
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Tidigare forskning gällande att den professionella logiken anses vara överordnad den 

kommersiella logiken kan således bekräftas. Revisorer och redovisningskonsulter efterlever 

bilden av att betraktas allmänläkare, psykologer och spindeln i nätet genom att de hjälper 

kunden i fråga, då det är ett sätt för att upprätthålla en god kundrelation. Vidare anses 

revisorer och redovisningskonsulter kunna balansera de olika intressena i respektive logik.  

Spänningar existerar i den kommersiella logiken  

Vid hantering av relationen kan svårigheter urskiljas vid situationer där intressen är i konflikt 

i den kommersiella logiken.  Vid vissa tillfällen frångår revisorer och redovisningskonsulter 

riktlinjer för hur tid ska debiteras på grund av sin lojalitet till kund. Frågornas komplexitet 

och tidsåtgång är avgörande för om frågan debiteras. Kundens ekonomiska ställning har 

också visats sig ha en betydelse för debitering. Vid relationsbyggande samtal, görs en 

bedömning huruvida det hjälpt företaget vilket har betydelse för om tiden ska debiteras. Det 

existerar således en avvägning i debiterbar tid och upprätthållande av relationer för revisorer 

och redovisningskonsulter. Samtidigt som vårdandet av relationer betraktas som viktigt 

föreligger också en affärsmässighet i relationen som revisorer/redovisningskonsulter 

förhåller sig till vilket antyder på viss spänning i yrkesrollen.  
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6. Diskussion 

I nedan avslutande kapitel framförs metodmässiga brister vi funnit under processens gång 

och förslag för vidare forskning föreslås. 

 

Vid betraktande av resultatet i studien vill vi rikta fokus på att två av de tre företagarna som 

deltagit i studien befinner sig i försäkringsbranschen där arbetet karaktäriseras av en 

lagbundenhet samt kännetecknas av hög nivå av kunskap. I resultatet kan vi urskilja att 

engagemang och intresse hos kund kan ha en inverkan på relationen. Då de nämnda 

företagarna besitter en relativt hög kunskap samt har förståelse för lagar och regler kan det 

resultera i att de tenderar att vara mer engagerade eller intresserade än den genomsnittliga 

kunden. Vi vill därför föreslå att framtida forskning inkluderar mindre företag från ett 

bredare spektrum av branscher för att nå ett mer allmängiltigt resultat, alternativt undersöka 

om typ av yrke och bransch hos kunden kan vara av betydelse för relationens utformning 

och dess hantering i relation till intresse och kunskap.  

 

De intervjupersoner som är revisorer/redovisningskonsulter har samtliga en relativt lång 

arbetslivserfarenhet vilket kan ha påverkat i vilken grad de utsätts för institutionell 

komplexitet och förhåller sig till aspekter i respektive logik. Förslag till vidare forskning är 

därför att inkludera även yrkesverksamma med en kortare arbetslivserfarenhet som 

eventuellt kan komma med andra upplevelser, tankar och synsätt. Samtliga deltagande 

revisorer och redovisningskonsulter arbetar på en stor byrå. Flera delgav information om att 

det ställs högre krav på dem gällande säkerställande av kvalitet till följd av storleken på 

företaget, därav hade det varit intressant att inkludera även mindre byråer för att få en 

förståelse för om det tenderar att finnas skillnader i hur relationer formas och hur de hanteras 

baserat på storleken av företaget. 
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Hierarchical Construct of Professionalism and Managerialism in the Accounting Profession. 

Behavioral Research in Accounting, 25(2), 1–20.   

 

Cooper, D. J., & Robson, K. (2006). Accounting, professions and regulation: Locating the 

sites of professionalization. Accounting, Organizations and Society, 31(4–5), 415–444.  

Cooper, D. J., Rose, T., Greenwood, R., & Hinings, B. (2002). History and contingency in 

international accounting firms. In Globalization of Services: Some Implications for Theory 

and Practice. Routledge. 

DeFond, M. L., & Francis, J. R. (2005). Audit Research after Sarbanes‐ Oxley. AUDITING: 

A Journal of Practice & Theory, 24(s-1), 5–30   

Friedson, E. (2001). Professionalism: The third logic. Chicago: University of Chicago Press 

Friedland, R., & Alford, R. (1991) Bringing Society In: Symbols, Practices, and Institutional 

Contradictions. Ur Powell, Walter W. och DiMaggio, Paul J. (red.) The New Institutionalism 

in Organizational Analysis. Chicago, IL: The University of Chicago Press, pp. 232-263.   

Frostenson, M. (2015): Redovisningsteori. Lund: Studentlitteratur  

https://www.far.se/medlemskategorier/redovisningskonsult/redovisningstjanster/


   
 

41 
 

Gerentz, A. (u.å): Det här är FAR.  https://www.far.se/far/det-har-ar-far/ [2019-12-12] 
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Bilagor  

Appendix A: Begreppslista  

 

FAR -  en branschorganisation för redovisningskonsulter, lönekonsulter, revisorer, 

skatterådgivare och specialister som utvecklar revisions- och redovisningsbranschen genom 

exempelvis utbildning, rekommendationer och remissverksamhet. FAR verkar nationellt 

och internationellt och  förser samhälle och näringsliv med tillförlitlig information, tydliga 

villkor och rätt kompetens (Gerentz u,å). 

 

Reko - en svensk standard för löne- och redovisningstjänster som har till målsättning att 

medföra hög kvalitet på utfört arbete. Reko ska användas av auktoriserade löne- och 

redovisningskonsulter samt av deras medarbetare. Standarden inkluderar inga föreskrifter 

eller lagar, utan riktar sig enbart mot hur själva arbetet ska genomföras  (Carlsson u,å)  

 

Revisorsinspektionen - myndighet som ansvarar för tillsynen över auktoriserade och 

godkända revisorer. Arbetar för att säkerställa god revisionssed och revisorssed. 

(Revisorsinspektionen u,å) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 
 

Appendix B: Informationsbrev till revisorer/redovisningskonsulter 

 

Informationsbrev   

  

Hej!   

  

Tack för att du vill delta i vår undersökning. Här kommer informationsbrevet som utlovat.   

  

Vi som har kontaktat dig heter Olivia Toverud och Isabella Kindbom och är studenter på 

Handelshögskolan vid Örebro universitet.   

  

Syftet med undersökningen är att studera relationen mellan revisor/redovisningskonsult och 

små företag.  De två huvudsakliga ämnena som intervjun kommer att beröra är uppdraget 

och relationen. Nyckelord inkluderade i uppdraget är uppdragsbrevet, kvalitet och 

effektivitet. I relationen är det förväntningar, förtroende samt lojalitet/gränsdragningar.   

  

Intervjun kräver inga förberedelser men det du skulle kunna fundera på är vad de 

ovanstående nyckelorden betyder för dig som individ i yrket, för företaget du arbetar på samt 

för professionen.   

  

Vi vill informera dig om att deltagandet är frivilligt samt att vi kommer att behandla dina 

uppgifter konfidentiellt vilket innebär att det endast är vi som genomför intervjun som 

kommer ha tillgång till uppgifterna som du lämnar.  Intervjuns struktur är öppen vilket gör 

att tidsaspekten beror på vart svaren leder oss, uppskattningsvis beräknas den pågå i 45 - 60 

minuter.   

  

Tveka inte att kontakta oss per e-post vid frågor eller funderingar.   

 

Vi ser fram emot att träffa dig!   

  

  

Med vänliga hälsningar,   

Olivia Toverud   

Isabella Kindbom   



   
 

 
 

Appendix C: Informationsbrev till kunden 

  

Informationsbrev   

  

Hej!   

  

Tack för att du vill delta i vår undersökning. Här kommer informationsbrevet som utlovat.   

  

Vi som har kontaktat dig heter Olivia Toverud och Isabella Kindbom och är studenter på 

Handelshögskolan vid Örebro universitet.   

  

Syftet med undersökningen är att studera relationen mellan revisor/redovisningskonsult och 

små företag. De två huvudsakliga ämnena som intervju kommer att beröra är uppdraget och 

relationen. Nyckelord är förväntningar, förtroende och gränsdragning.  

  

Intervjun kräver inga förberedelser men det du skulle kunna fundera på är vad de 

ovanstående nyckelorden betyder för dig och ditt företag och hur du kan relatera dem till din 

relation med revisorn/redovisningskonsulten.    

  

Vi vill informera om att deltagandet är frivilligt samt att vi kommer behandla dina uppgifter 

konfidentiellt vilket innebär att det endast är vi som genomför intervjun som kommer ha 

tillgång till uppgifterna som du lämnar.  Intervjuns struktur är öppen vilket gör att 

tidsaspekten beror på vart svaren leder oss, men uppskattningsvis mellan 20-40 minuter.   

  

Tveka inte att kontakta oss per e-post vid frågor eller funderingar.   

 

 

Vi ser fram emot att träffa dig!    

  

Med vänliga hälsningar,   

Olivia Toverud   

Isabella Kindbom   



   
 

 
 

Appendix D: Intervjuguide 1 - Revisorer/redovisningskonsulter  

Uppdraget  

● Berätta om dina uppdrag och hur du/ni arbetar mot kund hos er. 

● Berätta lite om hur uppdragsbrev används och vad det fyller för funktion i uppdraget 

och i din relation till kunder. 

Kvalitet 

● Hur viktig är kvalitet i din profession? För dig? För företaget? Känner du att din bild 

av kvalitet överensstämmer med företagets bild på kvalitet?  

● Är du nöjd med ditt val av yrke? Vilka för- och nackdelar finns?   

● Hur viktigt är det att ha integritet i din profession? Upplever du att det har förändrats 

över tid?  

● Hur viktigt är det med hög nivå av kunskap i din profession? Finns det några andra 

aspekter som är viktiga? Upplever du att det förändrats över tid?  

● Hur upplever du att kunder ser på din kunskap och yrkesroll?  

Effektivitet 

● Vad innebär effektivitet i din profession?  

● Hur viktigt är det att vara effektiv i ditt arbete för dig? För företaget? Hur säkerställer 

du att intäkter genereras?  

Relationen  

 

Förväntningar 

● Berätta hur din relation till kunder ser ut?  

● Vad har du för förväntningar på kunder gällande deras kunskap om 

redovisning/revision? På vilket sätt inkluderar du dina kunder i utförandet dina 

arbetsuppgifter?  

● Upplever du att kunder vet vad de betalar för? Varför tror du det är så? 

● Hur arbetar du med kunder som inte vet så mycket om vad din tjänst inkluderar?  

● Kan du känna att du blir mer engagerad i vissa kunder och vad beror det på?  

Förtroende 



   
 

 
 

● Vad är/innebär förtroende för dig i din yrkesroll? Hur arbetar du med förtroende 

gentemot kunder?  

Lojalitet och gränsdragning 

● Vad är/innebär lojalitet för dig i din yrkesroll?  

● Hur upprätthåller du goda kundrelationer till olika kunder? 

● På vilka sätt är kunderna beroende av dina tjänster? Dig som person? På vilka sätt 

har relationer till kunder utvecklats över tid?  

● Skiljer sig frekvensen i kontakt med dina kunder?   

● Hur hanterar du en kund som vill ha hjälp med något som ligger utanför ditt uppdrag?  

● Kan du beskriva hur du hanterar förväntningar på dig?  

● Avslutningsvis, har du någon annan viktig aspekt att lyfta i förhållande till de berörda 

områdena?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 
 

Appendix E: Intervjuguide 2 - Kund  

Uppdraget  

 

 Vilka ekonomiska tjänster köper du in? Revision? Redovisning? 

Konsultation/rådgivning?  

 Vilket/vilka företag köper du in tjänster ifrån? Varför har du valt detta/dessa 

företag? 

 Vad är viktigt för dig i valet av företag? (företagets rykte, företagets storlek, 

revisorn i företaget). Varför är det viktigt?  

 Vad är orsaken till att du har köpt in tjänsten?  

 Omfattas du av revisionsplikt?  

 Anser du att du har god kunskap om redovisning/revision? På vilket sätt?   

 Vet du vad som inkluderas i uppdraget mellan dig och revisor/redovisningskonsult? 

Vad ingår?  

 Hur är det uttalat vad som ingår i uppdraget? Är det tydligt/otydligt?  

 Har du hört talas om uppdragsbrev? Vet du vad det innebär?   

 Hur upplever du att du blir involverad i de arbetsuppgifter som 

revisorn/redovisningskonsulten utför? Förstår du dem?  

 Anser du att arbetsuppgifterna som revisor/redovisningskonsult utför är komplexa?  

 Använder revisor/redovisningskonsulten ett språk som du förstår? Kan du ge 

exempel?  

 Har du intresse för de arbetsuppgifter som revisorn/redovisningskonsulten utför åt 

dig? På vilket sätt? 

Relationen 

 

 Hur ser din relation till revisor/redovisningskonsult ut? 

Hur sker kontakten - Telefon? Mail? Verkligheten?  

Hur ofta sker kontakt? Månadsvis/veckovis/dagligen? 

Vem tar kontakten?  

Orsak bakom kontakten? 

 I vilka situationer kontaktar du din revisor/redovisningskonsult? Kan du ge 

exempel. 



   
 

 
 

 Har du någon gång bett din revisor/redovisningskonsult om hjälp gällande något 

som inte inkluderas i uppdraget? Ex. privat rådgivning. Kan du ge ett exempel på 

en situation och hur revisorn förhöll sig till det? Fick du hjälp? Om ja på vilket 

sätt? Om nej, varför inte?  

 Vad kan du fråga din revisor/redovisningskonsult om som inte ligger i uppdraget? 

 Vad förväntar du dig att revisorn/redovisningskonsulten ska hjälpa dig med? Med 

något utöver de tjänster du köper in?  

 Har du förtroende för revisorn/redovisningskonsulten? Varför och på vilket sätt?   

 Vad bygger förtroendet på? Revisorn som person? Företaget? Branschen? 

Kunskap? Finns fler aspekter som är viktiga?  

 Vilka egenskaper är viktiga hos revisorn/redovisningskonsulten? Varför är dessa 

viktiga?  

 Vad skulle kunna göra att du känner mer respektive mindre förtroende för din 

revisor/redovisningskonsult?  

 Vad vill du ha för typ av relation till din revisor/redovisningskonsult? Har ni en 

sådan? På vilket sätt har ni byggt upp relationen? Över tid? Hur har den 

förändrats?  

 Avslutningsvis, finns det något du vill tillägga vad gäller relationen till din 

revisor/redovisningskonsult? 

 

 

 

 


