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Sammanfattning 

Redovisningskonsulternas roll på marknaden för redovisning och revision har förändrats 

sedan revisionsplikten avskaffades i november 2010. Från att ha varit ett komplement till 

revisorn, med största fokus på att sköta ett företags ekonomiska handhavanden, till att bli 

ensam extern ekonomisk handläggare och rådgivare har gjort att även förväntningarna på 

redovisningskonsulternas prestation har förändrats.  

Den tidigare genomförda forskningen på fenomenet förväntningsgap inom redovisning 

och revision har haft störst fokus på revisionen och revisorerna och hur allmänheten 

förväntar sig att den ska vara. Denna studie vill bidra till en ökad förståelse över det 

förväntningsgap som förekommer mellan redovisningskonsulter och egenföretagare som 

idag är väldigt lite forskat om.  

Syftet med studien är att utforska relationen och förväntningsgapet mellan 

redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder. Genom att utgå från både 

redovisningskonsulters och kunders perspektiv avser studien identifiera faktorer som 

påverkar relationen och därmed bidra till en ökad förståelse av fenomenet 

förväntningsgap. 

Den teoretiska referensram som studien bygger på utgår ifrån att ge läsaren en 

förförståelse om fenomenet förväntningsgap, följt av de teorier som uppsatsen bygger på, 

nämligen professions-, agent-, intressent- och legitimitetsteorierna. Vidare i kapitlet förs 

diskussioner om förväntningsgapet, hur samhället ser på redovisningskonsulter och 

avslutas med uppsatsens analysmodell.   

För att besvara studiens syfte och frågeställning genomfördes intervjuer med 

redovisningskonsulter och egenföretagare och genom analys och tolkning av intervjuerna 

framträdde ett mönster. Dessa mönster kategoriserades i olika attribut som sedan 

utmynnade i faktorerna legitimitet, kunskap, erfarenhet, ointresse och personkemi.  

Slutsatsen av föreliggande studie är att faktorerna erfarenhet och ointresse är de faktorer 

där förväntningsgapet blir tydligast, samtidigt är det personkemin och legitimiteten som 

får kunderna att stanna kvar hos sin redovisningskonsult. 

Nyckelord: egenföretagare, erfarenhet, förväntningsgap, kunskap, legitimitet, ointresse, 

personkemi, redovisningskonsult.  
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Abstract 

The accountants and auditors market situation has changed since the audit requirement 

was abolished in November 2010. From being a complement to the auditor, with main 

focus on managing a company's financial dealings, to become the exclusive external 

financial officers and advisers, the expectations on the accountant’s performance has 

changed as well. 

Earlier conducted research on the phenomena audit expectation gap have had its main 

focus on the auditor and the auditing and how the public expect it to be. With this study, 

we want to contribute to a better understanding of the expectation gap that appears in the 

relation between the accountants and entrepreneurs that we have found very little research 

about. 

The purpose of the study is to explore the relation and the expectation gap between 

accountants and accountants customers. By study both sides of the relation the study will 

identify factors that’s effect the relation and contribute to an increased understanding of 

the phenomena of the expectation gap. 

The theoretical framework of this study will give the reader a pre-understanding on the 

definition of the expectation gap, followed by theories such as profession-, agency-, 

stakeholder- and legitimacy theory. Furthermore discussions of the expectation gap and a 

description of the accountants preconditions will follow.  

To answer the study's purpose and research question, interviews was conducted with 

accountants and entrepreneurs, and through analysis and interpretation of the interviews a 

pattern was emerged. These patterns were categorized into different attributes which then 

resulted in the factors of legitimacy, knowledge, experience, disinterest and personal 

chemistry. 

The conclusion of this study is that factors of experience and lack of interest are the 

factors where the expectation gap becomes evident, while it is the personal chemistry and 

the legitimacy that makes the entrepreneur to stay with its accountant. 

Keywords: accountant, disinterest, entrepreneur, expectation gap, experience, knowledge, 

legitimacy, personal chemistry. 
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1. Inledning 

The accountant is an extremely dull fellow, unimaginative, timid, lacking in initiative, 

spineless, easily dominated… (Cleese, Lion Tamer sketch 1969) 

 

1.1 Bakgrund 

Miley & Read (2012) beskriver hur en person som arbetar med redovisning ofta 

framställs som tråkig och fantasilös i filmer och hur detta har påverkat vår syn på the 

accountant. Just sådana fördomar och uppmålade bilder av ett yrke kan utgöra en del av 

det problem som föreliggande studie avser att utforska, nämligen förväntningsgapet 

mellan redovisningskonsult och kund. 

Förväntningsgapet är ett fenomen som det har forskats mycket om och som har 

diskuterats i litteratur i flera decennier. Fokus har varit på revisorsprofessionen (Liggio, 

1974). Många forskare har sedan utgått från Liggios (1974) studie och tittat på 

förväntningsgapet utifrån olika vinklar såsom bedrägerifall (Hassink, Bollen, Meuwissen, 

& de Vries, 2009), hur förväntningsgapet kan minskas (Wolf, Tackett, & Claypool, 

1999), hur förväntningarna ser ut utifrån olikas perspektiv (Dennis, 2010) samt teorier om 

att förväntningsgapet ej går att eliminera (Sikka, Puxty, Willmott, & Cooper, 1998).  

I Sverige har det tidigare, enligt lag, varit tvingande för aktiebolag att anlita en revisor, 

men under 2010 genomfördes en reform i Sverige där revisionsplikten avskaffades för 

handelsbolag och små aktiebolag
1
 och där dessa företag nu själva får välja om de vill 

anlita en revisor eller inte (Skatteverket, 2010). Reformen har inneburit att flera företag 

har sett chansen att spara en stor kostnad. Statistik visar att ca 60 % av de bolag som var 

registrerade före reformen har avstått från revisorn. Däremot så har enbart ca 19 % av de 

nyregistrerade bolagen valt att använda sig av frivillig revision. Detta innebär att det är ca 

30 % av det totala antalet bolag som idag har revisor (Brännström, 2015). För 

redovisningskonsulter har reformen varit ett lyft. Antalet redovisningsbyråer har ökat 

med 21 % under den gångna femårsperioden (Visma, 2015). Många av de bolagen som 

valde bort revisorn har istället vänt sig till redovisningskonsulter för hjälp med sina 

ekonomiska handhavanden (UC, 2014). I en artikel från SRF konsulten tar de upp att det 

                                                 
1
 Små aktiebolag och handelsbolag är de bolag som uppfyller minst två av följande krav; högst 3 anställda, 

högst 1,5 miljoner i balansomslutning och högst 3 miljoner i nettoomsättning (Skatteverket, 2010) 
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ställs högre krav på redovisningskonsulter att agera som rådgivare i de ekonomiska beslut 

som mindre bolag kan ställas inför (SRF Konsulten, 2014). 

Att spelplanen för redovisningskonsulter har förändrats kan även ses hos FAR 

(branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) som öppnade 

upp organisationen för auktoriserade redovisningskonsulter jämte revisorer år 2007 

(Carrington, 2014). Att FAR nu inkluderar revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare 

har öppnat upp för frågan om även redovisningskonsulter, precis som revisorer kan ses 

som en profession. En profession definieras ofta som ett yrke och den abstrakta kunskap 

som yrket besitter (Abbott, 1988; Brante, 2009). En profession innebär även att den 

professionelle besitter en examen från en högre utbildning samt en viss legitimation, 

licens eller examination som till exempel en läkarlegitimation (Brante, 2009). 

Professionen definieras även genom att den består av en sluten grupp medlemmar med 

liknande egenskaper (Abbott, 1988; Brante, 2009). 

Förväntningsgapet kan i korthet beskrivas som när två parters förväntningar inte stämmer 

överrens. Liggio (1974) har definierat förväntningsgapet som skillnaden mellan 

förväntingarna som allmänheten har och de faktiska utföranden som revisorn gör eller 

själva uppfattar sig göra. 

Denna studie handlar om förväntningsgap mellan redovisningskonsult och kund och vilka 

faktorer som påverkar detta. Redovisningskonsulten kommer att granskas ur ett 

professionsperspektiv och relationen till kunderna kommer att belysas genom olika 

teorier. Då forskning om relationen mellan redovisningskonsult och kund är relativt 

begränsad kommer forskning om förväntningsgap mellan revisorer och allmänheten och 

revisorns kunder att användas som grund. Frågor om hur ett förväntningsgap kan se ut 

och hur det kan påverka en yrkesgrupp och dess relationer finns i forskning från bland 

annat Liggio (1974), Porter (1993), Wolf, Tackett, & Claypool (1999), Öhman (2007) 

samt Ruhnke & Schmidt (2014). 

Utöver litteratur och tidigare studier om förväntansgap och revisorer tar denna studie 

också utgångspunkt i forskning om hantering av förväntningar inom professionella 

serviceyrken (Ojasalo, 2001), om vad små företag har för nytta av en professionell extern 

konsult inom affärsverksamhet (Carey, 2015) och hur en extern redovisningskonsult kan 

öka legitimiteten för ett företag (Thomasson, 2009; Deegan & Unerman, 2011). Det har 
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även forskats i hur olika beteenden och olika faktorer som påverkar kundens val av 

konsult (Furtmueller, van Dick, & Widerom, 2011; Noghondari & Foong, 2013) 

Ojasalo (2001) fokuserar på hanteringen av kundens förväntningar för att nå en långvarig 

relation med hög servicekvalitet och en nöjd kund. Hans studie baseras på tidigare 

empiriska undersökningar om kvalitén på den professionella servicen. Han delar in 

förväntningarna i tre olika slag som påverkar nöjdheten hos kunden. De tre delarna är 

fuzzy expectations, implicit expectations samt unrealistic expectations, vidare översatt till 

luddiga-, underförstådda- och orealistiska förväntningar. En nöjd kund är en kund som 

stannar kvar hos sin konsult och Ojasalo (2001) menar på att om man kan klargöra de tre 

delarna av förväntningarna för kunden, kan en långvarig relation byggas upp. 

Careys (2015) studie är baserad på enkäter där man har undersökt hur verksamheten 

påverkas av en extern affärsrådgivning. Studien visar ett positivt samband mellan extern 

rådgivning och verksamhetens framgång när det kommer till mindre bolag. Där finns det 

oftast inte resurser till att inneha all den kunskap som krävs för att driva ett bolag. För att 

skapa en legitimitet gentemot allmänheten och verksamhetens intressenter har 

Thomassons (2009) avhandling visat att anlitandet av professionell redovisningshjälp 

ökar legitimiteten. Det är även rekommenderat av UC att anlita en auktoriserad 

redovisningskonsult om man väljer bort revisorn för att behålla kvalitén på de finansiella 

rapporterna vilket ytterligare stärker legitimitetsteorin (UC, 2014).  

Furtmueller et al. (2011) tar i sin studie upp faktorer kring vad som spelar roll i valet av 

redovisningskonsult och hur relationen kan bli långvarig. Genom en analys av 

genomförda intervjuer har de identifierat två grupper av beteenden som påverkar 

relationen. Den första gruppen, så kallad in-role behavior, beskriver det beteende som är 

grundläggande för yrket. Bland annat att visa empati, vara en god lyssnare samt talare, att 

vara organiserad och optimistisk. Den andra gruppen, extra-role behavior, visar det som 

konsulten gör utöver det som är grundläggande för relationen. Exempel på detta kan vara 

att vara engagerad i kunden och dess behov, vara en vän och vara ärlig och pålitlig. 

Resultatet av Furtmueller et al. (2011) studie visade sig bero mycket på i vilken fas som 

kunden befann sig i, om denne var nystartad eller erfaren företagare.  
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1.2 Problematisering 

Den tidigare forskning som berör fenomenet förväntningsgap utgår i huvudsak från 

revisorernas perspektiv med allmänheten som motpart (Liggio, 1974; Porter, 1993; 

Hassink, Bollen, Meuwissen, & de Vries, 2009; Dennis, 2010; Ruhnke & Schmidt, 2014). 

Liggio (1974) beskriver förväntningsgapet som gapet mellan hur allmänheten uppfattar 

vad en revisor gör mot vad hon/han faktiskt gör. Revisorns roll är att granska ett företags 

finansiella rapporter och ska verka oberoende mot kunden och svara för allmänhetens 

intresse (Carrington, 2014). Detta gör att forskningen som utgår från ett förväntningsgap 

inom revision ofta fokuserar på det förväntningsgap som allmänheten har gentemot 

revisorerna. Vi kan se att till exempel Porter (1993) och Hassink et al. (2009) artiklar 

bygger på liknande resonemang som Liggio (1974) beskriver om uppfattningarna från 

allmänheten. Till skillnad från de tre föregående författarna ställer sig Dennis (2010) 

frågande till begreppet förväntningsgap och menar på att begreppet som helhet är otydligt 

och vill ersätta förväntningsgapet mot beliefs och desires.  

När det gäller företagsintressenter beskriver Öhman (2007) förväntningsgapet utifrån 

skillnader mellan revisorer och deras intressenter och menar på att gapet återfinns inom 

ramen för vad revisorer ska göra. En revisor är bunden att utföra revisionen enligt både 

lagar och standader som är bestämda av framför allt branchorganisationen FAR och 

riksdagen (FAR, 2013; Sveriges Rikes Lag, 2015). Trots detta uppstår ett 

förväntningsgap i relationen som kan bero på andra faktorer än bara vad som styrs i 

lagen. Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi (2006) studie fann i sin studie att revisorerna 

spenderade mycket tid och energi på att följa de rutiner som finns inom revisionen och 

som kan verifieras genom siffror och dokument. Inom denna ramen känner sig revisorn 

trygg. Dock fann Öhman et al. (2006) att revisorerna spenderade mindre tid på att titta på 

uppgifter som kan vara av stor betydelse för intressenterna. Uppgifter om en mer 

framtidsorienterad syn och analys av de finansiella rapporterna ligger mer utanför den 

trygghetszon som beskrivs i studien (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006). 

Öhman et al. (2006) beskriver revisorns syn på revisionen och de två sätten som ”Doing 

things right versus doing the right things” s. 89.  

Det finns också förväntningsgapsstudier som fokuserar på relationen mellan revisor och 

kund (oftast ledningen i det reviderade företaget). En studie om relationen mellan revisor 

och kund fokuserade mer på vilka faktorer som kan påverka förväntningsgapet mellan 

revisor och kund (Noghondari & Foong, 2013). Noghondari & Foong (2013) fann att 
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faktorer som erfarenhet och utbildning hos kunden minskade förväntningsgapet avsevärt.  

Detta leder oss vidare i denna studie om vilka faktorer det är som påverkar relationen 

mellan redovisningskonsult och kund.  Som tidigare studier visat är bidragande orsaker 

till förväntningsgapet kunskapen hos kunden (Noghondari & Foong, 2013) och att att det 

finns en fungerande kommunikation mellan kunden och redovisningskonsulten 

(Furtmueller, van Dick, & Widerom, 2011). Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom vår 

studie avser att utforska vilka faktorer som påverkar relationen mellan 

redovisningskonsulter och kunder och hur detta påverkar ett möjligt förväntningsgap dem 

emellan.  

Redovisningskonsulten är till skillnad från revisorn inte lika styrd av lagar och regler och 

det behövs inte en oberoende ställning till kunden (Carrington, 2014; Reko, 2014). 

Redovisningskonsulten arbetar efter en rekommenderad standard som heter Reko (Svensk 

standard för redovisningstjänster) som innehåller riktlinjer och rutiner för att ge 

uppdragsgivaren en hög kvalité på redovisningen och de utförda tjänsterna tillhandahållna 

av redovisningskonsulter (Reko, 2014). Kunden till redovisningskonsulten kan vara allt 

från den lilla egenföretagaren till den större koncernen.  

Forskning som rör förväntningsgapet mellan redovisningskonsult och kund är relativt 

begränsad. Däremot finns det forskning som behandlar relationen mellan professionella 

serviceföretag och dess kunder. För att kunna identifiera vilka förväntningar som en kund 

har på sin redovisningskonsult krävs det en undersökning av förväntningarna vilket delvis 

gjordes av Furtmueller et al. (2011) som studerade committed financial consultants. De 

fann att olika beteenden hos en konsult påverkas av vad konsulten har för arbetssituation, 

om denne är anställd eller egenföretagare. De delade upp de olika beteenden i två 

grupper: in-role behavior och extra-role behavior. In-role behavior beskriver de som 

beteenden som är grundläggande för yrket som till exempel empati, lyssnare, optimist 

och organisator. Exempel på extra-role behavior är moralist, vän och att inge trygghet 

något som anses vara beteenden som är utöver de grundläggande beteenden (Furtmueller 

et al., 2011). Studien visade att beteendet hos konsulten förändrades över tiden beroende 

på hur länge som konsulten och kunden haft en relation. Ju längre relationen var, desto 

mer av extra-role behavior visade konsulterna. Men även hur länge konsulten har varit 

konsult till yrket påverkade vilka beteenden som denne prioriterade som viktiga 

(Furtmueller et al. , 2011). Ojasalo (2001) forskar närmre om förväntningsgapet och 

nämner att ett förväntningsgap kan uppkomma när kundens förväntningar inte matchar 
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servicens utförande och utfall, vilket kan appliceras på redovisningskonsultens arbete och 

dess kunders förväntade service. Ojasalo (2001) beskriver kundens förväntningar som en 

grad en status av nöjdhet och missnöjdhet. Han delar även in förväntningarna i olika 

kategorier för att underlätta identifieringen av gapet (Ojasalo, 2001). Vidare finns det 

forskning som tar upp hur man behåller en kundrelation (Eisingerich & Bell, 2007). 

Studien ville testa teorin om att lojalitet är en större faktor än förtroende när det kommer 

till att etablera, utveckla och behålla en bra relation. Eisingerich & Bell (2007) 

identifierar lojaliteten som kundens vilja att öka och bredda relationen med konsulten. 

Till exempel genom att prata väl om och rekommendera konsulten till andra och att 

använda konsultens andra tjänster än den ursprungliga om det finns sådana. Slutsatsen var 

att lojaliteten var den faktor som mest bidrog till kundens vilja att stanna kvar hos 

konsulten och på så vis bygga på relationen (Eisingerich & Bell, 2007). 

De tidigare studierna har belyst faktorer som kunskap, förtroende och lojalitet för att 

beskriva hur en relation mellan till exempel redovisningskonsult och kund kan påverkas 

på ett positivt eller negativt sätt (Eisingerich & Bell, 2007; Furtmueller et al., 2011). 

Diskussioner om hur olika beteenden hos redovisningskonsulten påverkar kundens val av 

konsult, samt hur relationen påverkades av vilken fas som kunden befann sig i har tagits 

upp (Furtmueller et al., 2011; Noghondari & Foong, 2013). Studier har även tagit upp 

olika sätt att kategorisera förväntningsgapet och hur de sedan kan användas för att kunna 

förebygga ett förväntningsgap (Ojasalo, 2001). Gemensamt för ovan studier är att de alla 

bygger på att försöka skapa och behålla en långvarig relation (Ojasalo, 2001; Eisingerich 

& Bell, 2007; Furtmueller et al., 2011). Genom att utgå från dessa resonemang avser 

denna studie att utforska faktorer som påverkar relationen mellan redovisningskonsulter 

och redovisningskonsulters kunder ur ett förväntningsgapsperspektiv. 

Med utgångspunkt i tidigare studier enligt ovan, kommer föreliggande studie att utforska 

och identifiera olika faktorer som påverkar relationen mellan redovisningskonsulter och 

redovisningskonsulters kunder och som i sin tur påverkar förväntningsgapet. 

  



  Andersson & Ekelund 

13 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer påverkar relationen mellan redovisningskonsulter och 

redovisningskonsulters kunder? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att utforska relationen och förväntningsgapet mellan 

redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder. Genom att utgå från både 

redovisningskonsulters och kunders perspektiv avser studien identifiera faktorer som 

påverkar relationen och därmed bidra till en ökad förståelse av fenomenet 

förväntningsgap. 
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1.5 Fortsatt disposition över Tråkmånsar vs Tidsoptimister 

 

 

  

Vetenskaplig 
metod 

• I kapitel 2 beskrivs vilket vetenskapligt perspektiv författarna har 
utgått ifrån i arbetet med uppsatsen. 

Teoretisk 
referensram 

• I kapitel 3 diskuteras definitioner av förväntningsgapet följt av de 
relevanta teorier för uppsatsens syfte, hur tidigare forskare forskar 
om hur gapet kan minskas och/eller elimineras, hur samhället ser 
på redovisningskonsulter och avslutas med studiens analysmodell. 

Insamlings-
metod av 

empiri 

• I kapitel 4 beskrivs hur empirin har samlats in, sorterats och 
analyserats och avslutas med en diskussion om trovärdigheten för 
studien. Här presenteras även den modell som ger en överblick för 
hur vi ser på förväntninsgapet. 

Analys 

• I kapitel 5 redogörs för resultaten av empiriinsamlingen till följd 
för hur analysmodellen ser ut och avslutas med en sammanfattande 
analys kopplat till kapitel 3, teoretisk referensram. 

Slutsats 

• I kapitel 6 beskrivs de slutsatser som är funna efter analysen av 
empirin och avslutas med förslag för framtida forskning. 



  Andersson & Ekelund 

15 

 

2. Vetenskaplig metod 

I kapitlet ges läsaren en förklaring till val av vetenskaplig metod genom att diskutera 

forskningsfilosofi, forskningsmetod, teoretiskt perspektiv och avslutas med 

forskningsstrategier. 

2.1 Forskningsfilosofi och forskningsmetod  

Då syftet med föreliggande studie är att utforska relationen och det förväntningsgap som 

förekommer mellan redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder och på så 

sätt bidra med en förståelse inför vilka faktorer det är som påverkar gapet, genomförs 

studien med en kvalitativ ansats (Alvehus, 2013). Valet av metod motiveras av att studien 

vill bidra med en djupare förståelse inför fenomenet och därför valde studiens skribenter 

att inte bara studera till exempel redovisningskonsulter utan även egenföretagarna. Detta 

för att få en bredare inblick i relationen dem emellan. För att få fram vad respondenterna 

känner och tycker inför de förväntningar som finns mellan parterna, utarbetades ett antal 

basfrågor som skulle föra intervjun i en viss riktning, men där det finns utrymme för 

respondentens egna ord och tankar, samt att intervjuaren har utrymme att ställa relevanta 

följdfrågor för att fånga upp intressanta sidospår som respondenten eventuellt tar. 

Alvesson och Sköldberg (2008) (s.17) citerar Denzin och Lincoln (2005) som uttryck för 

vad en kvalitativ ansats medför ”… studerar saker i deras naturliga omgivning och 

försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem”. 

Detta beskriver vidare hur den kvalitativa ansatsen är kopplad till den hermeneuistiska 

forskningsfilosofin. Segelsson (2011) beskriver hermeneutiken som ”att synliggöra 

förståelsens pendling mellan del och helhet, mellan det kända och okända” (s.75). I 

föreliggande studie ses det kända som kunskapen om ett existerande förväntningsgap och 

det okända som egenföretagarens förväntningar på redovisningskonsulten och vice versa, 

vilket leder till att uppsatsen är av hermeneutisk natur. 

Enligt Denscombe (2012) omfattar den kvalitativa forskningen ett tillvägagångssätt som 

bygger på sociologiska och socialpsykologiska discipliner. Karaktären i en kvalitativ 

forskning skiljer sig från den kvantitativa genom hur man samlar in empiri, analyserar 

den och framför allt tolkar den (Denscombe, 2012). Då föreliggande studie byggs upp 

genom insamling av empiri i intervjuform för att sedan analyseras och därefter tolkas 

visar det på att studien genomförs med kvalitativ karaktär (Denscombe, 2012). Vid 

kvalitativa ansatser blir studier mer subjektiva än om en kvantitativ studie genomförts 



  Andersson & Ekelund 

16 

 

eftersom analysprocessen skiljer sig åt; det är lättare att förhålla sig objektiv till statistik 

än vid egna tolkningar (Denscombe, 2012). Trots detta är valet av metod ändå att föredra, 

då respondenterna har en större möjlighet att få fram tankar och känslor med intervjuer 

framför enkäter, man kommer närmre respondenten och forskaren får ett helt annat 

förhållande till sin forskning (Ahrne & Svensson, 2011) En annan aspekt som skiljer sig 

åt vid en kvalitativ studie framför en kvantitativ är hur forskarrollen ser ut. Det är viktigt 

att forskaren är medveten om sin egen påverkan på respondenten vid intervjuerna, vilket 

ska tas med vis analys av framkomna svar. Även flexibiliteten i forskningsprocessen är 

mycket större i en kvalitativ än i en kvantitativ studie. Utifrån möjligheter finns det rum 

att anpassa forskningsdesignen allteftersom forskningen sker vilket är relevant i denna 

studie då följdfrågor är nödvändiga utifrån vad respondenterna säger (ibid.) 

Nackdelarna med en kvalitativ forskning är att forskarens egen bakgrund och 

övertygelser kan spegla forskningens olika processer. Allt ifrån hur respondenterna 

påverkas vid intervjuerna, vilka delar av empirin som väljs ut för analys och slutligen hur 

analysens resultat ser ut påverkar forskningen (Denscombe, 2012). Det är därför extra 

viktigt för forskaren att vara transparent med den information som lyfts fram, samt att 

argumentera för valda metoder och presentationer.  

Som nämnts i föregående stycke är valet av kvalitativ forskning nödvändig för att få fram 

tillräckligt med bredd i empirin för att kunna få en förståelse för fenomenet. 

Medvetenheten om att forskaren påverkar respondenten med sin närvaro och uppförande 

är viktig både före, efter och under intervjun för att på bästa sätt motverka och förebygga 

en sådan påverkan. För att säkerställa att respondenternas svar blir citerade rätt kommer 

intervjuerna att spelas in och transkriberas ordagrant. När analysprocessen sedan ska 

genomföras kommer skribenterna att förhålla sig så objektiva det går till insamlad empiri 

och den transkriberade texten kommer att ligga till grund för den tolkning som görs och 

citeringar av respondenternas svar skrivs ut. Detta möjliggör för läsaren att kunna göra 

sina egna tolkningar och slutsatser av de svar som framkommit under intervjuerna. En 

annan nackdel med en kvalitativ forskning är att analysen tar lång tid (Denscombe, 2012). 

Dels ska man boka in en tid med respondenten, sedan ska själva intervjun genomföras 

och transkriberas vilket tar tid i motsats till enkäter där respondenterna själva tar sig tid 

att besvara frågorna. 
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2.2 Teoretiskt perspektiv och forskningsstrategi 

För att kunna samla in relevant empiri och göra ett meningsfullt analysarbete krävs det en 

förkunskap om ämnet och dess natur. Genom litteratursökningar och djupgående läsning 

av vetenskapliga artiklar har ett urval av lämpliga teorier och modeller valts ut för en 

grundläggande förståelse för såväl läsaren som forskaren. Teorierna som valts kommer att 

vara vägledande för vår studie och vara till hjälp för att komma fram till ett resultat. De 

teorier som valts är professionsteorin för att kunna jämföra redovisningskonsulten jämte 

revisorn och på så sätt kunna dra paralleller mellan den forskning som är gjord på 

förväntningsgapet mellan revisorer och allmänheten med redovisningskonsulter och 

kunder. Den andra teorin är agentteorin som beskriver relationen mellan en agent och 

principal som i denna studie är redovisningskonsulten och kunden. Denna teori hjälper 

oss att förstå hur de båda parterna upplever varandras beteenden och hur de förhåller sig 

till dessa. Intresse- och legitimitetsteorin som är de sista vi valt ut och beskriver hur de 

intressenterna utanför relationen påverkar förhållandet mellan redovisningskonsult och 

kund. Frågor om legitimitet och intressentteorin blir relevant i en professionell relation 

såsom mellan en redovisningskonsult och kund, där redovisningskonsulten har en viktig 

roll för att skapa legitimitet gentemot kundens intressenter såsom kreditgivare och 

myndigheter.  

Vidare har även redovisningskonsultens rykte som yrke studerats ytligt för att få en 

förförståelse inför ett förhållningssätt som kan finnas från kunder. Vidare kommer den 

standard som ligger till grund för redovisningskonsultens arbete att studeras närmre för 

att skapa en uppfattning om dennes arbete som professionell servicegivare. 

När man ska förklara modeller brukar man använda sig av en induktiv eller deduktiv 

ansats men där det även finns ett tredje alternativ, abduktiv ansats men som inte ska ses 

som en sammanslagning av induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Forskning som tidigare har genomförts på fenomenet förväntningsgap menar på att 

fenomenet existerar (Liggio, 1974; Porter, 1993; Koh & Woo, 1998; Öhman, 2007) och 

att det kan generaliseras ett förgivettagande om existensen av fenomenet, vilket visar att 

förklaringsansatsen av induktiv karaktär (Alvesson & Sköldberg, 2008). Induktivt i 

föreliggande studie görs en generalisering om att förväntningsgapet existerar, men då en 

induktion ansats enbart baseras på tidigare empiri och inte på teorier, kan denna studie 
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inte enbart vara induktiv. Den deduktiva ansatsen utgår från regler och teorier och lämnar 

inget utrymme för egen tolkning och förklaring, vilket gör att den deduktiva ansatsen inte 

heller är relevant som enskild ansats i denna studie, då den vill utforska och förstå ett 

fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008; Alvehus, 2013). I föreliggande studie kommer 

utgångspunkt vara i teorier och litteratur som beskriver fenomenet förväntningsgap men 

där insamling av empiri möjliggör analys och tolkning av materialet. Denna arbetsprocess 

medför enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att den kvalitativa ansatsen därför är av 

abduktiv natur, då den vill skapa en förståelse.  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med förklaringar om vad ett förväntningsgap är följt av de teorier som 

studien bygger på. Vidare diskuteras, utifrån tidigare studier, förväntningsgapet samt en 

kort presentation av samhällets syn på redovisningskonsulter. Avslutningsvis beskrivs 

studiens analysmodell. 

3.1 Förväntningsgapet   

Förväntningsgapet är ett väl utforskat ämne inom revisionen och yrket revisor. Då ett 

förväntningsgap mellan redovisningskonsult och kund inte är lika utforskat, kommer en 

del av den forskning som finns kring revisionen att presenteras först. Detta för att ge en 

grundläggande förkunskap i ämnet och ge läsaren en förståelse för fenomenet.  

Förväntningsgapet är definierat som skillnaden mellan förväntingarna som allmänheten 

har och de faktiska utföranden som revisorn gör eller själva uppfattar sig göra (Liggio, 

1974). Professionen har länge varit ifrågasatt av olika intressenter; allt från media, 

intresseföreningar och myndigheter med deras regulatorer. Men det är inte bara därifrån 

som ett förväntningsgap har uppkommit, utan även professionen i sig har varit med att 

bidra till att skapa fenomenet. Redan på mitten av 30-talet försökte the accounting 

profession att sätta sin åsikt på de finansiella rapporterna som ett slags certifikat. Detta 

certifikat skapade en tro att de finansiella rapporterna var noggrant granskade (Liggio, 

1974).   

Förväntningsgapet utifrån perspektivet revisorer har Porter (1993) och Hassink et al., 

(2009) sedan delat upp i olika delar nämligen rimlighetsgap, bristande utförandegap samt 

bristande standardgap. Porters uppdelning av förväntningsgapet är gjort i två 

huvudsakliga komponenter. Det första gapet är mellan vad allmänheten tror att revisorn  

ska uppnå mot vad de rimligtvis kan åstadkomma, nämnt som rimlighetsgapet. Det andra 

är gapet mellan vad allmänheten rimligtvis kan förvänta sig att revisorn  ska åstadkomma 

mot vad de uppfattas uppnå, nämnt som det bristfälliga utförandegapet. Det bristfälliga 

utförandegapet delar Porter (1993) upp i ytterligare 2 delar, nämligen gapet mellan de 

arbetsuppgifter som rimligen kan förväntas av revisorn mot de arbetsuppgifter som är 

definierat genom lag och professionens förkunnande (bristfälliga standarder), samt gapet 

mellan den förväntade standarden av uppdragsutförandet och revisorns upplevda 

utförande sett från allmänhetens uppfattning och förväntning (bristfälligt utförande). 

Porter (1993) framställer en översikt av beskrivningen i en modell (se figur I). 
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Figur I. Förväntnings- och utförandegapet för auditors (Porter, 1993) 

1. Arbetsuppgifter definierat av lag och professionens förkunnande 

2. Arbetsuppgifter som är kostnadsfördelaktigt för professionen att utföra 

Vidare delar Hassink et al. (2009) upp förväntningsgapet i tre förklaringar, det första som 

ett deficient perfomance gap, i fortsättningen översatt som bristfälligt utförandegap, där 

gapet beror på att uppdraget inte utförs så som det är förväntat av intressenten. Det andra 

som beskrivs är ett reasonableness gap, i fortsättningen översatt till rimlighetsgap, som 

förklaras av syftet med uppdraget. Vidare skriver Hassink et al. (2009) om en tredje 

förklaring till gapet, det som beskriver skillnaden mellan vilka regler och standarder som 

ska följas och de som allmänheten tror följs, nämnt som deficient standard gap, av oss 

översatt till det bristfälliga standardgapet. 

Öhman (2007) däremot håller inte med Porter (1993) om att förväntningsgapet styrs av 

bakomliggande lagar och regler, utan menar på att förväntningsgapet är kopplat till det 

som sker inom uppdraget som professionen ska utföra.  

Begreppet förväntningsgap får även kritik. Dennis (2010) kritiserar begreppet 

förväntningsgap och menar att det är ett otydligt begrepp. Författaren menar på att det 

hade varit bättre att använda sig av uttryck som beliefs och desires för att det möjligtvis 

skulle underlätta elimineringen av förväntningsgapet.  

De presenterade förväntningsgap som är gjorda hittills är tagna från professionen 

revisorer som är ett väl utforskat ämne. Då forskning om förväntningsgapet mellan 

redovisningskonsult och kund är relativt liten har ändå forskning om förväntningsgapet 

mellan revisorer och allmänheten presenterats för att ge en grundläggande förkunskap. 

Genom att likställa revisor och redovisningskonsult som en profession, kan paralleller 
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ändå dras till befintlig forskning om ett förväntningsgap och göra det möjligt för 

föreliggande studie att skapa modeller och utgångspunkter för en tillförlitlig analys.  

Forskning som diskuterar förväntningar i ett bredare perspektiv, nämligen genom 

professionella serviceyrken och kunder är bland annat Ojasalo (2001). Då 

redovisningskonsulter inte kan likställas med revisorn i sin roll och arbetsuppgifter (se 

bilaga I), kan denna sida av forskningen bidra till en bild av vad en kund kan ha för 

förväntningar av sin redovisningskonsult. Ojasalo (2001) definierar indirekt ett 

förväntningsgap som skillnaden mellan redovisningskonsultens uppfattningar om 

utförandet och kundens förväntningar av utförandet. Han beskriver det dock inte som ett 

förväntningsgap utan som en status av nöjdhet eller missnöjdhet som ett resultat av den 

service som tas emot. Hur kunden upplever kvaliteten på den service de får, utgår från 

hur väl kundens förväntningar stämmer överens med verkligheten (Ojasalo, 2001).  

Vidare forskning om ett förväntningsgap inom service hittar vi i Furtmueller et al. (2011) 

studie som belyser beteendet hos finansella konsulter som en bidragande orskat till ett 

förväningsgap. Furmueller et al. (2011) delar upp beteendet i två delar, nämligen in-role 

behavior samt extra-role behavior. In-role behavior utgör det beteende som arbetet 

kräver av en konsult för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Exempel på 

detta kan vara att vara organisatorisk och ha en administrativ kapacitet. Ytterligare 

beteenden är att vara optimistisk och lyssna på kunden. Utöver in-role behavior har 

forskarna identifierat ett extra-role behavior som konsulten gör utöver in-role behavior, 

som det där lilla extra. Exempel på detta har  Furmueller et al. (2011) nämnt som att vara 

engagerad i kunden och aktivt hjälpa kunden att lära sig mer. En konsult som är en aktiv 

lärare är även kapabel att avgöra kundens förväntningar, även när kunden inte är 

medveten om att den förväntar sig det av sin konsult (Furtmueller et al., 2011).  Det 

slutliga resultatet visade att variabeln om var respondenten fann sig i sin karriär var av 

betydelse. I början av sin karriär ville de främst ha ett in-role behavior medan de som 

hade mer erfarenhet och var i ett senare skede av sin karriär ville ha mer av extra-role 

behavior.  

Sammanfattningsvis ges här en kortare beskrivning av olika forskares syn på 

förväntningsgapet. I Sverige beskrivs förväntningsgapet som en diskrepans mellan vad 

intressenter och professionen uppfattar att professionen ägnar och/eller ska ägna sig åt 

(Öhman, 2007). Skadan som ett förväntninggap kan åstadkomma kan vara både monetär, 

skadlig för professionens rykte (Wolf et al., 1999), legitimitet (Rhunke & Schmidt, 2014) 
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samt att den kan medföra hårdare reglering (Wolf et al., 1999). Förväntningsgapet är även 

definierat utifrån ett bredare perspektiv, nämligen från företag som utför professionell 

service (Ojasalo, 2001). Där är gapet beskrivet som kundens nöjd- respektive 

missnöjdhet. Ojasalo (2001) delar in det i tre delar, luddiga-, underförstådda- samt 

orealistiska förväntningar. Alla tre delar kan ge upphov till ett förväntningsgap och 

påverkar hur kunden upplever att kvaliten är på den service de får. 

3.2 Teorier  

De teorier som beskrivs nedan knyter an till frågeställningen; vilka faktorer är det som 

påverkar relationen mellan redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder? 

3.2.1 Professionsteorin 

Professionsteorin förklarar vilka parametrar som ska vara uppfyllda för att ett yrke ska 

anses vara en profession (Abbott, 1988; Brante, 2009). Men professionsteorin har en stor 

nackdel och det är det att det är svårt att särskilja de specifika egenskaperna som krävs för 

att utgöra en profession (Brante, 2005). Brante (2009) avslutar sin artikel med att 

beskriva sin definition av de parametrar som han anser ska uppfyllas för att definitionen 

av en profession är fullständig och kommer fram till följande: 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma 

bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta 

kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som uppfattas 

som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten. (s.28) 

Att särskilja de specifika egenskaperna för en professionen anser Abbott (1988) vara 

ofördelaktigt. Detta då det kan ske ett eventuellt uteslutande mot yrken som skulle kunna 

klassificeras som en professionen men som aldrig får möjligheten till det. Vad Abbott 

(1988) menar är att vid olika tidpunkter anses vissa yrken vara en profession medan vid 

andra tillfällen är inte samma yrken professioner längre, det är föränderligt över tid.  För 

redovisningskonsulten del så kan vi se att de är organiserade, de har Reko att följa och 

anpassa sig till samt är en del av branchorganisationen FAR. Vidare kan de uppfattas som 

skickliga i sitt utförande och värdefulla för klienten. Detta gör att redovisningskonsulten 

kan anses vara en profession.  

En del av definitionen av professionen som är återkommande är att den kunskap som 

yrket besitter, enbart är hänförligt det specifika yrket (Abbott, 1988; Brante, 2009). Såväl 

Abbott (1988) som Brante (2009) anser att denna abstrakta kunskap förändras med åren 

och ska därför inte vara en egenskap som avgör om yrket är en profession. Om yrket 
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redovisningskonsult skulle granskas genom förstoringsglaset om kunskapen de besitter 

endast är hänförligt det specifika yrket, skulle man se att mycket av kunskapen kan även 

besittas hos till exempel en revisor eller en finance controller på ett företag. Det som ändå 

är unikt är att redovisningskonsulten har en bredd som inte en finance controller har.  Då 

en finance controller bestitter stor kunskap om det egna företaget, har 

redovisningskonsulten en mer övergripande kunskap för flera olika sortes bolag och 

storlek. Jämför man med revisorn så får revisorn enligt lag inte utföra delar av de uppdrag 

som en redovisningskonsult får göra, vilket där gör att redovisningskonsultens kunskap 

blir mer specifik.  

Då professioner anses inneha abstrakt kunskap som inte kan korsas med en annan 

professions abstrakta kunskap (Abbott, 1988), skulle det kunna ses som kritik mot att 

redovisningskonsulter är en profession. Men som Abbott (1988) och Brante (2009) 

påpekar så är det svårt att särskilja vilka egenskaper som ska hänföras en profession. 

Abbott (1988) menar på att en profession utesluter de som inte innehar den abstrakta 

kunskapen inträde i professionen samtidigt som han påpekar vikten av inte vara för 

specifik i definitionen av professioner. Professionen ska vara sluten men det ska vara 

möjligt för flertalet yrken att titulera sig som en profession (Abbott, 1988). För att vara 

sluten som profession krävs det en form av organisering av yrket vilket enligt Brante 

(2009) anses vara en del av definitionen.  

Brante (2009) skriver att professioner organiserar sig i en organisation som är sluten för 

andra än den specifika yrkeskåren. FAR har genomfört en öppning av deras organisation 

så att numera tillåts även auktoriserade redovisningskonsulter tillträde (Carrington, 2014). 

Detta tyder på att intressenter till redovisningsfrågor accepterar yrkeskåren som en 

profession när en allmänt accepterad professions branschorganisation öppnar sin tidigare 

slutna organisation.  

Förtroendet är också en viktig aspekt i diskussionen för professioner (Abbott, 1988; 

Brante, 2009) där Brante (2009) menar att förtroendet bygger på allmänhetens 

uppfattning om yrket. Som redovisningskonsult har man förtroende i det avseendet att 

kunden förlitar sig på att konsulten följer de regler och rekommendationer som är 

utformade av FAR och SRF, (Reko, 2013). Reko har ett stycke i sin standard om 

redovisningskonsultens tystnadsplikt vilket är en del av det förtroende som kund har 

gentemot redovisningskonsulten. Förtroendet finns även mellan intressenterna och 
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redovisningskonsulten i den mening att de litar på att de uppgifter som redovisas är 

korrekta och följer de lagar och regler som finns.   

3.2.2 Agentteorin 

Agentteroin bygger på relationer mellan principaler och agenter och grundarna till teorin 

förklara det som ”We define an agency relationship as a contract under which one or more 

persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their 

behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.” (Jensen & 

Meckling, 1976, s. 5). För den studerade relationen i föreliggande studie ses kunden som 

principal och redovisningskonsulten agent och där agenten är uppdragstagare och principalen 

är uppdragsgivare (Deegan & Unerman, 2011). Eisenhardt (1989) beskriver relationen som 

att principalen delegerar uppdrag till agenten som agenten sedan utför. Shapiro (2005) 

avslutar sin artikel med att skriva att agent- principalrelationer finns i flera olika kategorier 

men menar på att relationerna finns inom flera olika instanser, såväl som i organisationer, 

statligt, i en familj och inom professioner. 

Ross (1973) menar på att alla relationer som bygger på kontrakt kan ses som en relation 

mellan agent och principal oavsett om relationen är mellan stat och individ, arbetsgivare och 

arbetstagare eller uppdragstagare och uppdragsgivare. Ett exempel är att 

redovisningskonsulter hyrs in som uppdragstagare för att till egenföretagare utföra uppdrag 

som denne efterfrågar. För såväl uppdragstagaren och uppdragsgivaren är syftet med 

relationen att maximera nyttan för sig själv (Ross, 1973). Exempelvis som att 

uppdragsgivaren vill få så mycket motprestation som är rimligt till så låg kostnad som 

möjligt, och uppdragstagaren vill utföra så liten prestation som möjligt till en potential att 

debitera så mycket som möjligt (Ross, 1973; Deegan & Unerman, 2011). Däremot påpekar 

Öhman (2007) att det primärt är agenten i agentteorin som handlar efter egenintresset och 

inte båda parterna. Shapiro (2005) diskuterar de kostnader som uppstår i relationerna, 

såsom kostnader för rekrytering, specificering av preferenser och korruption. Hon 

diskuterar även problemet om att principalen inte kan följa agentens arbetsgång vilket i 

sin tur medför kostnader för principalen som kan vara i form av annat än monetär natur 

till exempel tid. Med detta menas att det kan uppstå kostnader för principalen i form av 

merarbete för att reda ut om agenten gör vad som förväntas av denne.      

När det i relationen finns risk för att de förväntningar som finns inte motsvarar 

motpartens förväntningar så uppstår det diskrepans dem emellan och ett förväntningsgap 

finns (Falkman, 2000). Detta fenomen beskriver Eisenhardt (1989) som agency problem 

och består av två olika delar, dels att principalen och agenten har olika syn på vilka mål 
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som ska uppnås och dels när de två parterna har olika syn på risktagande. Även Shapiro 

(2005) uttrycker liknande åsikt om de mål- och riskkonflikter som kan uppstå i relationer.  

I relationen mellan redovisningskonsulter och kunder kan det uppstå agency problem med 

tanke på att kunden använder sig av redovisningskonsulter för att utföra diverse uppdrag 

(se bilaga I). Kunden kan inte övervaka vad det är redovisningskonsulten faktiskt utför 

och förlitar sig på att det som redovisningskonsulten gör är korrekt (Shapiro, 2005). 

Relationen parterna emellan styrs av förtroende och trovärdighet med inslag av 

egenintresse (Ross, 1973; Deegan & Unerman, 2011).  

Carey (2015) har i sin studie forskat kring nyttan för mindre och medelstora företag att anlita 

en extern rådgivare vid affärsbeslut, vilket kan likställas med när en kund anlitar en 

redovisningskonsult för rådgivning. Studien visar att det för mindre företag finns ett positivt 

samband mellan extern rådgivning och verksamhetens framgång för mindre bolag vilket 

bevisar att det finns ett egenintresse för principalen (egenföretagaren) att anlita agenten 

(redovisningskonsulten) (Carey, 2015). Något som säger emot Öhmans (2007) teori om att 

det primärt är agenten som har ett egenintresse i relationen. 

Agentteorin hjälper oss i studien genom att belysa den relation och de förväntningarna som 

finns mellan en redovisningskonsult och kund. För redovisningskonsulten skapar relationen 

till principalen en inkomst i företaget. En nöjd kund ger även inkomst i form av gott rykte och 

förhoppningsvis ett fortsatt samarbete. För kunden kan samarbetet med 

redovisningskonsulten göra att kunden får mer tid till att koncentrera sig på att producera 

istället för att administrera. Det kan även innebära att kunden får tillgång till information som 

kan vara till nytta för att driva företagets verksamhet framåt och uppåt. 

3.2.3 Legitimitetsteorin 

Thomasson (2009) säger att teorin om legitimiteten bygger på ett socialt kontrakt mellan 

en organisation och samhället, och att det är samhället som avgör vad innehållet i 

kontraktet ska vara. Det finns både formellt och informellt fastställda förväntningar från 

samhällets sida på hur ett företag ska uppträda. Exempel på formella förväntningar är att 

organisationen ska följa de lagar och regler som finns (Thomasson, 2009).  

För att ett företag ska kunna överleva krävs det att de lever upp till de förväntningar som 

krävs av dem. Det är även viktigt att företaget anpassar sig till de förändringar som sker i 

samhället för att ett förväntningsgap inte ska uppkomma (Thomasson, 2009). För 

redovisningskonsultens del kan man välja att bli auktoriserad. Auktorisationen innebär att 

man uppfyller de teoretiska krav som SRF ställer (se bilaga III). Förbundet kräver även 
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minst tre års praktisk erfarenhet och ett aktivt medlemskap. Som auktoriserad 

redovisningskonsult är man även bunden av att följa de rekommendationer som står i 

Reko till skillnad från en icke auktoriserad redovisningskonsult, där rekommendationerna 

är just rekommendationer.   

För kunden så ska en auktorisation innebära att redovisningskonsulten är kompetent, att 

tjänsten innehar god kvalitet och ett effektivt arbetssätt (SRF, 2015c). SRF konsult 

marknadsför auktorisationen som en kvalitetsstämpel och vill påvisa att auktorisationen 

innebär ett ökat förtroende hos intressenter, myndigheter och finansiärer.  

Auktorisationen kan sammankopplas till legitimitetsteorin, som utgår från att 

organisationer är med i ett större sammanhang och är beroende av samhällets påverkan 

(Thomasson, 2009). Detta innebär för en organisation eller ett företag att de vill försäkra 

sig om att de håller sig inom de normer och gränser som krävs av samhället (Deegan & 

Unerman, 2011).  

För ett mindre företag som är utgångsföretaget i detta arbete är användandet av en 

auktoriserad redovisningskonsult ett sätt att skapa legitimitet mot till exempel 

kreditgivare, myndigheter och andra intressenter. UC har i ett pressmeddelande från 2014 

rekommenderat företag som väljer bort revisorn, att använda sig av auktoriserade 

redovisningskonsulter just för att skapa legitimitet för kreditgivare att göra en korrekt 

bedömning av företagets ekonomiska ställning (UC, 2014). 

Deegan & Unerman (2011) skriver om ett antal strategier för att förtjäna, behålla eller ta 

tillbaka legitimiteten i en organisation. Den första strategin är att informera och utbilda de 

relevanta intressenter om de förändringar inom organisationen som påverkar de 

förväntningar intressenterna har. Den andra är att försöka ändra intressenternas 

uppfattningar om organisationens beteende istället för att verkligen ändra det. För det 

tredje kan en strategi vara att försöka manipulera uppfattningarna hos intressenterna 

genom att få dem att fokusera på ett av organisationen valt specifikt område som visar 

deras bättre sida. Den sista strategin enligt Deegan & Unerman (2011) är att försöka 

ändra de externa förväntningarna, kanske genom att försöka demonstrera att 

förväntningarna är orimliga. 

Som företag, oavsett storlek, är det viktigt att hålla sig legitim av många olika skäl. Bland 

annat för att kunna skaffa resurser, minimera risker och bevara ett rykte och förtroende 

hos olika intressenter (Thomasson, 2009). Men det är också viktigt att ta hänsyn till vad 
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det är för organisation man driver. Är man ett mindre företag kan tiden och de resurser 

man har sätta gränser på hur mycket arbete man ska lägga ner på att skapa, behålla eller ta 

tillbaka legitimiteten. För företag kan en auktoriserad redovisningskonsult vara svaret på 

att göra rätt från början och på så sätt minska den risk som finns att inte följa med på de 

förväntningar som finns. En auktoriserad redovisningskonsult har som uppgift att hålla 

sig ajour med de senaste lagarna och normer som finns och kan vara rådgivande i 

investeringar som ska göras.  

Sammantaget ser vi att en legitimitet gentemot kunden och olika intressenter är viktig ur 

både en redovisningskonsult och en egenföretagares synvinkel och har en tydlig roll i 

relationen dem emellan. Legitimitetsteorin hjälper oss att förstå det viktiga i att kunden 

får en verksamhet som följer de lagar och regler som finns. 

3.2.4 Intresseteorin 

Deegan & Unerman (2011) skriver om att legitimitetsteorin och intressentteorin är så nära 

kopplade till varandra att de inte kan användas separat, utan de överlappar varandra. 

Medan legitimitetsteorin visar på förväntningarna som samhället i stort har på 

organisationen, är intressentteorin mer inriktad på förväntningarna inom vissa grupper i 

samhället till exempel de intressenter som hänförs till organisationen (Deegan & 

Unerman, 2011). En viktig del av teorin är huruvida ett företag respekterar och behandlar 

de etiska och moraliska aspekter som uppkommer i relationerna mellan företaget/ 

organisationen och dess intressenter (Gibson, 2000; Phillips, 2003; Laplume, Sonpar & 

Litz, 2008; Orts & Strudler, 2010).   

Gibson (2000) beskriver hur intressentteorin skiljer sig från sin föregångare shareholder 

theory, där författaren menar att samhällets förväntningar har förändrats och att det idag 

är viktigt att se till alla företagets intressenter och inte bara dess ägare som fokus är i 

shareholder theory. Anledningen till att det är viktigt att även se till intressenternas 

intressen är att de har möjlighet att hjälpa och stjälpa företaget (Gibson, 2000).  

I tidigare forskning kring intressentteorin har det gjorts olika försök att identifiera vilka 

som är intressenter till ett företag utan några konkreta förslag på en exakt definition 

(Thomasson, 2009). Vidare beskriver Thomasson (2009) att bristen på en definition av 

intressenter medför en diskrepans mellan olika forskares syn på vilka som anses vara 

intressenter. I forskningen riktas det kritik mot det faktum att identifiering av intressenter 

är svår att avgöra och att det påverkar trovärdigheten för teorin som helhet (Orts & 
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Strudler, 2010). Däremot menar forskning på att de intressenter som finns kan delas upp i 

två kategorier, primära och sekundära intressenter, där den primära intressenten styrs av 

kontrakt eller liknande och den sekundära intressenten är alla andra (Gibson, 2000). 

Thomasson (2009) diskuterar att det krävs en bedömning av de personer, företag och 

organisationer som har inflytande över företaget ska kategoriseras som intressenter eller 

inte. Hon menar på att det kan finnas personer, företag och organisationer som kan 

påverkar företaget men som inte ska kategoriseras som intressent.  

3.3 Studier om förväntningsgap 

Då forskare har kommit fram till att det existerar ett förväntningsgap inom revision, 

diskuteras det även flitigt om hur gapet ska minskas och eventuellt elimineras (Koh & 

Woo, 1998; Sikka et al., 1998; Hassink et al., 2009; Ruhnke & Schmidt, 2014). 

Hassink et al. (2009) föreslår att genom att utbilda allmänheten om professionens 

arbetsuppgifter och ansvar kan förväntningsgapet minskas, och framlägger tidigare 

studier som visar att det har givit positiv effekt. Wolf et al. (1999) tar upp ännu ett 

alternativ och det är att ändra revisionsfunktionens natur för att möta de förväntningar 

som finns. Dock har detta sätt inte fått någon respons från professionen (ibid.). Koh & 

Woo (1998) tar upp olika dokument, exempelvis årsredovisningen, som ett verktyg till att 

minska gapet. En utökad rapport med förklaringar skulle ge flera chansen att förstå 

innebörden och på så sätt undvika missförstånd och oklarheter. Vidare har Koh & Woo 

(1998) hittat forskning som föreslår tre andra sätt att minska gapet. Det första är att öppna 

ett oberoende kontor som ska övervaka stora företags val av auditor och regleringen av 

revisionsarvoden. Det andra är att utöka lagen om the auditors ansvar så att det innehåller 

en tydlig koppling till intressenter och för det tredje klargöra att auditors har en 

skyldighet att upptäcka bedrägerier (Koh & Woo, 1998). Dock skulle dessa förslag 

innebära stora kostnader att införa, så en jämförelse mellan nyttan måste först övervägas 

(ibid.).  

Det finns även forskning som påstår att det inte går att eliminera gapet (Sikka et al., 

1998). De lyfter fram att tidigare studier har baserats på antagandet att det bara finns ett 

rätt sätt att läsa revisionsrapporten och att förväntningsgapet kan minskas genom att 

auditors avsikter kunde förklaras för investerare och intressenter. I Sikka et al. (1998) 

studie framkommer det att meningen med revisionen inte kan ändras, vilket en 

eliminering av gapet kräver och att the auditor inte är i en sådan position att hon kan 
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bestämma eller ändra sitt ansvar. Därför påstår Sikka et al. (1998) att det är omöjligt att 

eliminera förväntningsgapet.  

Till sist diskuteras förslag på hur man kan skapa nöjdare kunder genom att minska på 

förväntningsgapet till professionella serviceföretag (Ojasalo, 2001). Då professionella 

serviceföretag ofta har en långvarig relation till sina kunder, är det viktigt att tänka i ett 

långsiktigt perspektiv och informera och utbilda kunden om vad de realistiskt kan 

förvänta sig (ibid.). 

3.4 Redovisningskonsulten – en tråkmåns? 

Revisorn och redovisningskonsulten som person har i populärkulturen ofta framställts 

som en grå och tråkig karaktär, som beskrivs av första citatet i inledningen. Miley & 

Read (2012) har gjort en sammanställning av liknande uttryck som beskriver the 

accountant som tråkig. I sin artikel har de forskat i hur stereotypen the accountant 

framställs och menar att konceptet om stereotyper baseras på den tro, kunskap och 

förväntningar som en social grupp har. Som exempel har de tagit upp olika skämt som 

visar den naiva bilden av the accountant som en numerisk kontrollant som ser världen i 

svart och vitt: 

 ”what does an accountant say when you ask him the time? –It´s 9.18 and 12 seconds; no 

wait - 13 second, no wait - 14 seconds, no wait…” (Miley & Read, 2012 s. 708).  

3.5 Reko, en standard för redovisningskonsulter 

Ett sätt att kunna ändra bilden av the accountant är att informera om vad denne faktiskt 

gör. Till vår hjälp för att beskriva redovisningskonsultens arbete, använder vi oss av Reko 

(Svensk standard för redovisningstjänster), som är en normgivande handledning för god 

redovisningssed till redovisningskonsulter vid utförandet av redovisningstjänster. I den 

ges det ett förtydligande av vad som kan förväntas av en redovisningskonsult. Reko, som 

är utarbetat av FAR och SRF, är en erkänd kvalitetsstandard i såväl branschen som i 

näringslivet och är en utgångspunkt för redovisningskonsulter att arbeta efter (Reko, 

2014).  

Definitionen av ett redovisningsuppdrag i Rekos standard är ”ett uppdrag där ett 

redovisningsföretag biträder en uppdragsgivare med att sammanställa affärshändelser till 

en samlad ekonomisk information om företaget.” (Reko, 2014, s. 17). Sedan kan 



  Andersson & Ekelund 

30 

 

uppdraget ha olika inriktningar som till exempel bokslut, deklarationer med mera (se 

bilaga II för komplett lista). 

Som specificerat i bilaga II kan en redovisningskonsults uppdrag se väldigt olika ut 

beroende på vad kunden vill ha (Reko, 2014). Det kan tänkas att de flesta av dem är lätta 

att identifiera och fastställa i uppdraget, men att just rådgivningsdelen kan vara svår att 

dokumentera. Ett antagande är att det är i den rådgivande rollen som redovisningskonsult 

ett förväntningsgap kan uppstå. Att kunden förväntar sig att få tips och råd gällande 

verksamheten även om de kanske bara är avtalat om att redovisningskonsulten ska sköta 

företagets bokföring. Som redovisningskonsult utför man en tjänst (Reko, 2014), och det 

kan vara svårt att inte ge råd när en kund frågar, just för att behålla en god relation och ett 

gott samarbete.  

Målsättningen med standarden är att bidra till en hög kvalitet på redovisningstjänsterna 

samt att vara ett stöd i redovisningskonsultens arbete (Reko, 2014). För uppdragsgivarens 

del ska redovisningsuppdraget bidra till ett bra beslutsunderlag för dennes verksamhet. 

Vidare beskriver standarden om redovisningskonsultens integritet och objektivitet, samt 

att denne ska anpassa sitt uppdrag för att uppnå målet på ett effektivt sätt (Reko, 2014). 

Till sist skriver Reko (2014) att standarden inte kan följas till punkt och pricka på alla 

uppdrag, då varje uppdrag är unikt. Men en viktig ansats är att vid tillämpning av 

standarden är att ta väsentlighet och relevans i beaktande. Standarden ska beaktas som 

grundläggande principer och ska utmärkas av hög kvalitet. Sedan är det även upp till 

redovisningskonsulten att själv professionellt bedöma i varje enskilt fall (Reko, 2014). 

3.6 Analysmodell 

Studiens analysmodell bygger på att det finns olika faktorer som tillsammans skapar 

direkta och indirekta förväntningar i agent- principalrelationen mellan 

redovisningskonsulter och deras kunder. Syftet med studien är att utforska relationen och 

förväntningsgapet mellan redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder. 

Genom att utgå från både redovisningskonsulters och kunders perspektiv avser studien 

identifiera faktorer som påverkar relationen och därmed bidra till en ökad förståelse av 

fenomenet förväntningsgap. Tidigare bidragande orsaker för ett förväntningsgap är enligt 

Noghondari & Foong (2013) kunskap, enligt Eisingerich & Bell (2007) förtroende och 

lojalitet och enligt Furtmueller et al. (2011) påverkar beteendet hos parterna det studerade 

fenomenet förväntningsgap. Under intervjuerna kommer diverse attribut att avtäckas som 
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sedan sammanställs till faktorer som i sin tur leder till förväntningsgapet. Genom att 

identifiera de faktorer som påverkar relationen mellan redovisningskonsulter och 

redovisningskonsulters kunder bidrar studien till en ökad förståelse för förväntningsgapet. 

Studien vill undersöka om det går att identifiera fler faktorer som kan tänkas påverka 

relationen och i sin tur förväntningsgapet än vad Ojasalo (2001), Eisingerich & Bell 

(2007), Furtmueller et al. (2011) och Noghondari & Foong (2013) beskriver i sina 

studier.  

 

Figur II. Förväntningsgapet och vilka tidigare funna faktorer som kan tänkas påverka fenomenet.   
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 4. Insamlingsmetod av empiri 

I kapitlet ges en beskrivning av valet av insamlingsmetod, hur intervjuerna förbereddes 

och utfördes. Vidare diskuteras forskarens roll vid empiriinsamlingen följt av urvalet, 

sammanställning av intervjuerna och avslutas med etiska aspekter, tillförlitlighet och 

trovärdighet för empirin och tillvägagångssättet.  

4.1 Val av insamlingsmetod 

För att besvara föreliggande studies syfte valdes semistrukturerade intervjuer som metod 

för insamling av empiri (Denscombe, 2012; Alvehus, 2013). Semistrukturerade intervjuer 

används när det finns förutbestämda frågor till intervjuerna, som är utarbetade av 

föreliggande studies författare men där dessa är flexibla med ordningsföljd av frågorna 

och låter respondenten utveckla sina tankar (Denscombe, 2012). Inför intervjuerna 

utarbetades två intervjuguider, en till redovisningskonsulter och en till egenföretagare, 

som var utgångspunkt inför intervjuerna (Alvehus, 2013). Frågorna ställdes i följd av vad 

som passade intervjun därefter så framfördes det olika följdfrågor till de olika 

respondenterna efter vad som var relevant under intervjun. När detta förfarande används 

vid intervjuer menar Alvehus (2013) och Denscombe (2012) att karaktären för 

intervjuerna är semistrukturerade. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med 

redovisningskonsulter, både auktoriserade och icke auktoriserade, och egenföretagare 

som anlitade redovisningskonsulter för extern hjälp med ekonomirelaterade uppgifter och 

frågor.   

4.2 Vägvisare för intervjuer 

Som tidigare nämnts utformades intervjuguider inför första mötet med första 

respondenten. Två olika intervjuguider utformades med anledning av att respondenterna 

bestod av två olika grupper. Den ena gruppen bestod av auktoriserade och icke 

auktoriserade redovisningskonsulter och är homogen i sin sammansättning med liknande 

egenskaper såsom utbildning och regelverk att förhålla sig till. Den andra utgjordes av 

egenföretagare som i någon form anlitar redovisningskonsulter för ekonomiska uppdrag 

där gruppen är relativt heterogen. Med detta menas att gruppen består av respondenter 

med flera differentierade egenskaper såsom företagsbransch och bakgrund. Eftersom 

grupperna var av olika karaktär kunde inte samma intervjuguide användas vid 

intervjutillfällen med de differentierade respondenterna. Intervjuguiderna användes som 

manualer för intervjuerna, mestadels till följd av att intervjuerna genomfördes av två 
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olika intervjuare. När fler och fler intervjuer genomfördes ökade tryggheten hos 

intervjuarna. Detta medförde att intervjuguiden användes som ett komplement för att 

säkerställa att alla frågorna ställdes men där fokus istället låg på de följdfrågor och den 

interaktion som intervjuaren bidrog med (Alvehus, 2013).  

Varje intervju påbörjades med en mjukstart för att informera respondenten om syftet med 

intervjun, fråga om medgivande till att spela in intervjuerna och skapa en mer avslappnad 

atmosfär för samtalet. Vidare gavs även respondenterna information om att deras 

medverkan sker anonymt i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2006), att det är enbart 

författarna som har fullständig information om respondenterna samt att handledaren har 

tillgång till vissa namn men inget därutöver. När respondenten givit sitt medgivande om 

inspelning påbörjades intervjun med bakgrundsfrågor. Resterande frågor som ställdes till 

respondenten återfinns i bilagorna V och VI. Frågorna är utformade med utgångspunkt i 

att förväntningsgapet existerar och med syftet för studien, utforska det förväntningsgap 

som förekommer i relationen mellan redovisningskonsult och kund, i åtanke vid val av 

frågor. Avslutningsvis vid varje intervju tackades respondenterna för sin medverkan, 

erbjöds uppsatsen i elektroniskt format när den blev färdig samt tillfrågades om eventuell 

återkoppling på intervjun om någon fråga upptäcktes saknas vid transkriberingen. 

4.3 Intervjuer för insamling av empiri 

Vår ambition var att intervjua redovisningskonsulter och egenföretagare som anlitar 

redovisningskonsulter tills en mättnad uppstod och med mättnad beskriver Alvehus 

(2013) som att under intervjuerna uppger respondenterna liknande information och inget 

nytt tillförs. Efter fyra intervjuer med redovisningskonsulter började respondenternas svar 

att påminna om varandras men att för den sakens skull påstå att mättnad har uppstått är 

inte rimligt. När fem intervjuer med egenföretagare var genomförda uppstod även där 

likartade svar.  

Vidare genomfördes merparten av intervjuerna ansikte mot ansikte med respondenten och  

några genomfördes via telefon (Alvehus, 2013). Intervjuerna ansikte mot ansikte 

genomfördes på platser där respondenten var trygg såsom hemmet, kontoret och 

arbetsplatsen medan telefonintervjuerna genomfördes där respondenten befann sig för 

tillfället. Intervjuareffekten måste beaktas vid intervjuer, men även tilliten till 

elektroniska instrument vilket uppdagades i telefonintervjun. Inspelningen misslyckades 
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och en återkoppling gjordes med berörd respondent för att säkerställa att de som 

uppfattats vid intervjun stämde överens med respondentens uppfattning. 

Alvehus (2013) beskriver strukturerade intervjuer som en möjlighet för flera intervjuare 

att genomföra samma intervju men nämner inget om situationen med två olika intervjuare 

som utgår från samma intervjuguide men ställer olika följdfrågor. Det är något att beakta 

när vidare diskussion om intervjuareffekten förs. 

4.4 Forskarens indirekta och direkta påverkan på respondenter    

När intervjuer används i forskningssyfte måste forskaren vara uppmärksam på den 

intervjuareffekten som kan uppstå. Med detta menas att den som intervjuar respondenten 

påverkar denne till vissa specifika svar (Denscombe, 2012). Detta fanns hela tiden i 

åtanke under intervjuerna. Av den anledningen utsattes respondenterna för tystnad så att 

de fick tid på sig att tänka efter och sedan svara på frågan (Alvehus, 2013). Vidare i 

texten diskuteras de intervjuareffekter som uppdagades i samband med transkriberingen 

av, och de diskussioner om intervjuerna som genomfördes efteråt.    

En intervjuareffekt som tydligt framträdde var effekten av tystnad och ögonkontakt. När 

ögonkontakt bröts med en del respondenter avslutade de sina utlägg, precis som att de 

kände på sig att vi som intervjuare ville gå vidare med intervjun, något som givetvis inte 

var vår tanke med ögonkontakten. Alvehus (2013) menar på att tystnad får respondenter 

att svara, något som inte uppdagades i alla intervjuer utförda för föreliggande studies 

syfte. Trots vidare försök med tystnad och ögonkontakt återupptog inte respondenten var 

denne avslutade och intervjuaren valde att fortsätta samtalet.   

Genom att intervjuerna har genomförts av två olika individer och olika följdfrågor 

ställdes vid intervjutillfällena visar detta på uppsatsens syn på objektivitet, det är i princip 

omöjligt att uppnå fullständig objektivitet eftersom författarna till föreliggande studie har 

tidigare erfarenheter.  

Avslutningsvis återfinns det en eventuell intervjuareffekt i insamlingen av empirin. Detta 

uppmärksammades i samband med transkriberingen av materialet då en del av följdfrågor 

som ställdes baserades på insamlad empiri från tidigare intervju. Såsom att när vissa 

begrepp kom upp i flera intervjuer ställdes frågor som kunde ge likartade begreppssvar i 

efterföljande intervjuer. Huruvida detta ses som intervjuareffekt eller vidareutveckling av 

intervjuerna låtes vara osagt.  
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4.5 Urvalsram 

Det urval som gjorts är baserat på syftet med uppsatsen, utforska det förväntningsgap 

som förekommer i relationen mellan redovisningskonsult och kund (Ahrne & Svensson, 

2011; Alvehus, 2013). Vi utgår från två kategorier av respondenter nämligen 

redovisningskonsulter och egenföretagare. De respondenter som är representerade i 

urvalet valdes ut efter deras specifika egenskaper och deras tillgänglighet och vilja att 

ställa upp på intervjuer. Öhman (2007) beskriver i sin avhandling hur han gick tillväga 

vid sitt urval av respondenter för att belysa förväntningsgap, något som även vi valde att 

göra och som beskrivs nedan. 

Respondenterna är valda efter ett icke-sannolikhetsurval, mer precist efter ett 

bekvämlighetsurval eftersom att vi behövde komma i kontakt med respondenter som 

speglar vårt syfte (Öhman, 2007). Då en av författarna till föreliggande studie arbetar som 

redovisningskonsult var det ett enklare tillträde till branschen för att skapa kontakt med 

andra redovisningskonsulter. Genom att diskussioner lyfts om studiens existens med 

inblandade person förekom även ett snöbollsurval. Detta då respondenter till kategorin 

redovisningskonsulter gav oss infallsvinklar om ytterligare passande respondenter till 

kategorin redovisningskonsulter (Alvehus, 2013). Resterande två respondenter i egenskap 

av redovisningskonsulter kontaktades via email. 

Då en av författarna i föreliggande studie har tillgång till en hel kunddatabas över 

egenföretagare torde urvalet av respondenter i egenskap av egenföretagare vara enkelt att 

göra men här insåg vi problematiken med ett allt för subjektivt urval (Denscombe, 2012). 

Om en av oss hade valt ut alla egenföretagare som respondenter två ansåg vi det vara ett 

allt för subjektivt urval. Ett urval som bygger på tidigare erfarenheter om 

förväntningsgapet kan ses som subjektivt i föreliggande studie. På grund av den 

anledningen valde vi att efterfråga respondenter som egenföretagare genom sociala 

medier med hjälp av ett öppet brev (se bilaga VII) där respondenterna själva fick svara 

oss om eventuell medverkan. Användandet av sociala medier var positivt för föreliggande 

studie eftersom att vi snabbt och effektivt kom i kontakt med relevanta respondenter.  

Denscombe (2012) beskriver subjektiva urval som något positivt om forskaren har 

förförståelse för det fenomen som ska undersökas. Men då bara en av författarna till 

föreliggande studie har den bakgrunden för förväntningsgap är inte ett subjektivt urval 

något som förespråkas för urvalet av respondenterna. Vidare förekom även 
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snöbollsurvalet när respondenter till kategorin egenföretagare tillfrågades. Detta då vårt 

öppna brev medförde tillgång till respondenter som vi annars inte kunnat komma i 

kontakt med. När det öppna brevet spreds via sociala medier kom vi i kontakt med 

respondenter som speglade vårt syfte (Alvehus, 2013). Precis som snöbollsurvalet till 

respondenter i kategorin med redovisningskonsulter förekom det även vid urvalet av 

egenföretagare. Kollegor till författarna i föreliggande studie förde diskussioner med 

bekanta som passade in i urvalsramen (Alvehus, 2013).  

De respondenter som medverkade i intervjuerna var fyra redovisningskonsulter och fem 

egenföretagare. 

4.5.1 Presentation av respondenterna  

Respondent 1 

En kvinna som arbetar som frisör, hon har varit egenföretagare sedan 2013 när hon 

avslutade sin gymnasieutbildning och startade sin enskilda firma. Hon har sedan dess 

anlitat två olika redovisningskonsulter och revisor. Under intervjun använder hon enbart 

begreppet revisor trots att den externa hjälpen är från såväl redovisningskonsult som 

revisor.  

Respondent 2 

En man som bedriver lantbruk och har gymnasiekompetens som rörmokare. Startade sin 

enskilda firma 2006 och har sedan dess anlitat samma konsult för årsbokslut och 

deklaration men där den löpande bokföringen sköts med hjälp av familjemedlemmar. Han 

är medveten om att han anlitar en redovisningskonsult men vet inte vad skillnaden mellan 

redovisningskonsult och revisor är. 

Respondent 3 

Manlig egenföretagare som grafisk formgivare och har utbildning inom grafisk 

formgivning. Har haft sin firma i 13 år, först som enskild firma och året efter startade han 

sitt aktiebolag. Försökte från början hantera redovisningen själv men insåg snabbt att han 

behövde extern hjälp och har sedan dess använt sig av samma person.  

Respondent 4 

Kvinna som bedriver enskild firma som mental tränare sedan fyra år tillbaka. Har 

utbildning inom ett väktarföretag och inom träning. Anlitade från början en revisor som 
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var väldigt dyr, försökte ett tag att göra det själv men har sedan ett år tillbaka en 

redovisningskonsult som sköter redovisningen.  

Respondent 5 

Kvinnlig frisör som har varit verksam egenföretagare sedan flytten till Sverige för tio år 

sedan. Använder sig av extern hjälp med sin redovisning men vet inte om det är 

redovisningskonsult eller revisor och har använt sig av tjänsten sedan uppstarten..  

Respondent 6  

En kvinna med högskoleutbildning från Danmark och Sverige inom ekonomi som 

bedriver redovisningsbyrå sedan 1992. Har idag även en halvtidstjänst bredvid sitt eget 

företag där hon arbetar som redovisningskonsult.  

Respondent 7  

En kvinna som bedriver egen redovisningsbyrå och arbetar där som redovisningskonsult, 

något som hon påbörjade 2005 efter ekonomisk påbyggnadskurs på Komvux.  

Respondent 8  

En man som är anställd på en redovisningsbyrå i nordöstra Skåne och arbetar som 

auktoriserad redovisningskonsult. Han har varit anställd på firman sedan 2008 men har 

tidigare erfarenhet som controller och gick ekonomisk högskoleutbildning som avslutades 

1991.  

Respondent 9  

En kvinna som är anställd på en större revisionsbyrå där hon arbetar som auktoriserad 

redovisningskonsult. Hon avslutade sin ekonomiutbildning 2003 och har sedan dess varit 

anställd på företaget där hon idag jobbar.  

4.5.2 För- och nackdelar med urvalsmetoder 

Genom sociala medier kom vi i kontakt med respondent 1 och 2 där fördelen med detta 

sätt att få kontakt är att respondenterna har de egenskaper som efterfrågas och förstår vad 

intervjun går ut på. Nackdelen kan vara att respondenten kan ha en slags relation till 

författarna då det i stor utsträckning blir bekanta eller bekantas bekanta som svarar. 

Respondent 3, 4, 5 och 6 är kontaktade via författarnas arbetsplatser och där kollegor har 

tipsat om relevanta respondenter. Nackdelen är att respondenterna inte alltid var på det 
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klara vad intervjun skulle handla om samt att det kan förekomma att de egenskaper som 

studien eftersökte inte stämmer överrens med respondenten. Fördelen är att det är lätt att 

finna respondenter genom befintliga kontakter. Respondent 7 är en släkting till en av 

författarna vilket kan ses subjektivt, men där författarna valde att den författaren som är 

släkt inte var närvarande vid intervjun. Fördelen är att rätt egenskaper fanns nära till 

hands. Respondent 8 fick vi kontakt med genom tips från vår handledare och respondent 

9 fick vi kontakt med genom ett riktat e-mail.  

4.6 Sammanställning av intervjuerna 

Samtliga genomförda intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Vid 

transkriberingen skrevs det ner vad respondenterna och intervjuarna sade. Däremot togs 

tystnader och dylikt inte med i transkriptionen då syftet med föreliggande studie är att 

förstå ett fenomen, inte förstå ett meningsskapande i diskussioner (Bryman & Bell, 2011). 

I bilaga IV finns det mer information om respondenterna och hur lång tid varje intervju 

tog.  

4.7 Hur analysen har genomförts 

Inför analysarbetet skrevs alla transkriberingar ut och i texten markerades relevanta delar 

för att kunna besvara studiens syfte (Denscombe, 2012).  Då syftet är att försöka förstå 

förväntningsgapet mellan redovisningskonsult och kund, har inte bara intervjuer med 

redovisningskonsulter genomförts. Då kunden kan bidra med viktiga synpunkter och 

bekräftelser på redovisningskonsulternas upplevelse av förväntningarna, har även 

intervjuer med egenföretagare gjorts. En närmare presentation av alla respondenter finns i 

bilaga IV. 

För att påvisa vikten av objektivitet i föreliggande studie skrivs citat fram från 

respondenterna i analyskapitlet (Alvehus, 2013). Detta görs för att läsaren ska komma 

närmre empirin samtidigt som öppenheten om att tolkning av författarna till föreliggande 

studie är gjorda 

En svårighet som vi ställdes inför i vårt analysarbete finns i begreppsproblematiseringen. 

Som förklarats i kapitel tre om användandet av uttrycket revisor eller 

redovisningskonsult, blandas begreppen på yrket ofta ihop och båda yrkena hamnar under 

begreppet revisor (SRF, 2015). Många av de egenföretagare som vi intervjuade är osäkra 

på om den externa hjälp de anlitar är i egenskap av revisor eller redovisningskonsult. 

Även om vi utgår ifrån vilka tjänster de köper, och identifierar om det är en 
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redovisningskonsult eller revisor som de använder (se bilaga I), kan den externa hjälpen 

vara revisor men agerar som redovisningskonsult åt kunden.  

Under analysens genomförande upptäcktes mönster i de förväntningar som finns hos 

respondenterna, dessa förväntningar benämns som attribut för direkta och indirekta 

förväntningar. Direkta förväntningar benämns de attribut som framkom efter en direkt 

fråga, indirekta förväntningar är de som framkom i de underförstådda meningarna när 

respondenterna pratade fritt. För att finna mönstren har transkriberingarna läst igenom ett 

flertal gånger, både tyst för oss själva, högt för den andre och högt tillsammans 

(Denscombe, 2012). Allt för att finna mönster och diskutera fram till vad vi faktiskt har 

funnit. Detta skede såg vi som vårt sorteringsarbete. Efter det sammanställdes de olika 

funna attributen och hur många av respondenterna som yttrade samma sak. (Denscombe, 

2012) För att sedan identifiera de faktorer som utgör gapet så ställde vi de direkta 

förväntningarna mot de indirekta men även redovisningskonsulternas direkta 

förväntningar mot egenföretagarnas direkta och de indirekta emot varandra, vilket i sin 

tur återspeglar en del av Porters (1993) definition av förväntningsgapet, deficient 

performance gap. 

När redovisningskonsulters direkta förväntningar om deras kunders beteende inte 

stämmer överens med egenföretagarens indirekta förväntningar på 

redovisningskonsultens arbete uppstår det förväntningsgap. Förväntningsgap kan även 

uppstå i motsatt riktning och inom redovisningskonsulternas och egenföretagarnas direkta 

och indirekta förväntningar. Dessa förväntningar har vi sedan kategoriserat i fem olika 

faktorer; legitimitet, kunskap, ointresse, personkemi och erfarenhet. Denna tankeprocess 

är förklarat i en modell för lättare överskådlighet i figur III. 

 

 

 

 

Figur III. Schematisk bild över hur vi ser på förväntningsgapet 
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4.8 Etik, tillförlitlighet och trovärdighet  

Såväl vid första kontakten med respondenterna som vid intervjutillfället följdes de etiska 

råd som vetenskapsrådet har utformat för samhållsvetenskapliga forskningsprojekt 

(Vetenskapsrådet, 2006).  

Genom att vara transparanta med hur vårt urval baserades, hur tolkning av vetenskapliga 

artiklar är gjorda och skriva fram subjektiviteten som förekommer på grund av tidigare 

erfarenhet anser vi tillförlitligheten vara hög i uppsatsen (Denscombe, 2012). Genom att 

ställa frågor till respondenterna som utgår från förväntningsgapet och med vår teoretiska 

referensram är även trovärdigheten av hög karaktär (Denscombe, 2012). 

Däremot kan såväl tillförlitlighet och trovärdighet för vad respondenterna i egenskap av 

egenföretagare sade ifrågasättas eftersom det vid intervjutillfällena och transkriberingen 

uppstod problem med vad begreppen redovisningskonsult och revisor innebär. Revisor 

används som begrepp av egenföretagare även i fall att denne syftar på 

redovisningskonsulter. Denscombe (2012) menar att vid trovärdighetsbedömning måste 

sanningshalten av vad respondenterna säger beaktas. I detta fall menar vi inte att 

respondenterna talar osanning men eftersom begreppsutredningen brister skapar det 

problem vid analys och tolkning av empirin. 

Validiteten av föreliggande studie styrks genom att det återfinns ett mönster vid de 

indirekta förväntningarna mellan respondenterna (Bryman & Bell, 2011). Utifrån 

skribenternas perspektiv håller uppsatsen en hög validitet då inget i föreliggande studie 

tas för givet, allt analyseras och diskuteras utifrån olika perspektiv att se på saker och ting 

(Bryman & Bell, 2011).  
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5. Empiripresentation och analys 

I kapitlet presenteras först den empiri som har samlats in för att sedan gå över i en 

sammanfattande analys där befintliga teorier kopplas samman med insamlad empiri. 

Avslutningsvis kategoriseras analysen utifrån fem nya faktorer; legitimitet, kunskap, 

erfarenhet, ointresse och personkemi som tillsammans utgör identifieringen av 

förväntningsgapet.  

Utifrån befintliga teorier och den utgångsmodell som är presenterad i kapitel 3 kommer 

den insamlade empirin i följande kapitel att bearbetas och kategoriseras. De 

kategoriseringarna som görs kommer vidare att analyseras och komplettera modellen. Det 

är viktigt att inse att de valda kategoriseringarna är gjorda ur ett så objektivt sätt som 

möjligt, men att en subjektivitet inte helt kan uteslutas då forskarnas tidigare bakgrund 

och erfarenheter kan ha påverkat analysen. Men då mycket av den empiri som samlades 

in presenteras med hjälp av citat så kan läsaren följa forskarens tankesätt genom analysen. 

Ett mönster som vi ser när vi sammanställer empirin är att de flesta egenföretagare som vi 

intervjuat är nöjda med sina redovisningskonsulter. Det de förväntar sig uppfylls till stor 

grad, men det kan också vara så att de inte vet vad de mer kan förvänta sig. 

Utifrån funna mönster har vi skapat vår egen indelning av de faktorer som påverkar de 

förväntningar som finns mellan redovisningskonsult och kund men som påminner om 

(Noghondari & Foong, 2013). Utifrån vår analys har vi identifierat följande fem faktorer 

som påverkar förväntningarna; legitimitet, kunskapsnivå, erfarenhet, intresse och 

personkemi. 

5.1 Tillvägagångssätt för analys 

I analysen ställs direkta förväntningar mot indirekta förväntningar. Mer omfattande 

beskrivning av vad som är direkt och indirekt följer i nästkommande avsnitt. I de 

efterföljande avsnitten diskuteras hur redovisningskonsulter uppfattar förväntningarna 

från sina kunder och hur egenföretagare uppfattar förväntningarna hos sina 

redovisningskonsulter. Här följer en tabell för att ge en översikt om vilken respondent 

som är vem, för en mer detaljerad beskrivning hänvisas till bilaga IV. 
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Figur IV. Kortfattad sammanställning av medverkande respondenter 

5.2 Direkta förväntningar 

Direkta förväntningar är när redovisningskonsulter och egenföretagare under intervjuerna 

svarade på direkta frågor om förväntningar. Direkta förväntningar framkom både när 

redovisningskonsulter fick frågan vad de förväntar sig av deras kunder och när 

egenföretagare fick frågan vad de förväntar sig av sina redovisningskonsulter. I dessa 

situationer drevs respondenten till att svara vilket gav eftertänkta svar från 

respondenterna. I efterföljande avsnitt indirekta förväntningar, kommer den empirin fram 

som svarar på samma frågor, fast som tyds genom en närmare granskning av varje 

intervju. 

5.2.1 Vad förväntar sig redovisningskonsulten av egenföretagaren? 

Redovisningskonsultens perspektiv 

Under de fyra intervjuer som genomfördes med redovisningskonsulter så framkom det 

elva olika attribut som redovisningskonsulterna förväntar sig av kunder varav ett attribut, 

feedback, återkom vid alla fyra intervjuer. Redovisningskonsulterna förväntar sig 

feedback på utfört arbete som även är nära kopplat till ett visat intresse från kundens sida. 

Respondent 8 säger ”… jag vill gärna att dom är hyfsat kunniga och intresserade kunder 

vill jag ha annars blir det rätt tråkigt” och respondent 7 beskriver det som ”har jag ju en 

förväntning av att de ska vara intresserade. Och fråga.”. Ytterligare mönster som 

upptäcktes var att kunderna ska vara ärliga, våga ställa frågor och inneha viss kunskap 

om vad redovisningskonsulten utför för arbete. Vidare under intervjun framkom flera 

olika attribut som bara en av de fyra respondenterna beskrev, nämligen ordning och reda 

på bokföringsunderlag, kontinuitet på inlämning av materialet, trevliga kunder, att 

kunden har förtroende för redovisningskonsulten och att kunderna är öppna med vad som 

sker i verksamheten.  
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Egenföretagarens perspektiv 

Fyra av fem intervjuade egenföretagare uppfattar att redovisningskonsulten förväntar sig 

ordning och reda av sina kunder vilket även var det enda mönstret som upptäckts vid 

intervjuerna. Ordning och reda beskrivs av respondent 3 som ”Att jag också är noga med 

mina papper och att jag har dem i ordning” och respondent 1 säger ”Jag kan tänka mig att 

hon ändå vill ha ordning och reda på papprena jag lämnar”. Ytterligare uppfattade attribut 

som framkom, men enbart hos en av respondenterna, var våga ställa frågor, betalning av 

redovisningskonsultens fakturor och tipsa om nya kunder till redovisningskonsulten.  

5.2.2 Vad förväntar sig egenföretagaren av redovisningskonsulten? 

Egenföretagarens perspektiv 

De elva attribut som upptäcktes från egenföretagarens perspektiv på 

redovisningskonsultens arbete medförde att flera mönster uppdagades. Det var fler av 

egenföretagarna som har samma förväntningar på redovisningskonsulten, än vad 

redovisningskonsulten har på sina kunder, fler samstämmiga attribut avtäcktes av 

egenföretagarna mot redovisningskonsulterna än tvärtom. Det tydligaste mönstret som 

avtäcktes var att egenföretagaren förväntar sig att redovisningskonsulten ska göra rätt 

vilket framkom i fyra av fem intervjuer. Vidare var ytterligare två attribut relativt ofta 

återkommande, där egenföretagaren förväntar sig rådgivning och svar på direkta frågor 

av sina redovisningskonsulter. Av de elva avtäckta attributen var det sex av dem som två 

respondenter svarar likadant, nämligen: att redovisningskonsulten ska agera 

problemlösare, egenföretagaren vill ha nytta för kostnaden, en bra relation, trygghet, 

information och att få svar på sina ”dumma” frågor. Två attribut återkom enbart hos en 

av respondenterna där det förväntades tillit och det andra attributet att det förväntades 

förklaringar av fenomen och begrepp utan att behöva be om informationen.  

Redovisningskonsultens perspektiv 

Med detta perspektiv i åtanke för attributen framkom det att redovisningskonsulterna 

uppfattar att deras kunder förväntar sig ”feedback” på den avtalade tiden, att 

redovisningen är hanterad på rätt sätt, deras kunder vill ha ett mervärde av den köpta 

tjänsten där nyttan är större än kostnaden, snabba svar på frågor” och att 

redovisningskonsulten är en problemlösare. 
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5.3 Indirekta förväntningar 

De indirekta förväntningarna som finns mellan egenföretagaren och 

redovisningskonsulten är de som framkommer under tiden som intervjun pågår utan att vi 

ställer direkta frågor om dem. Dessa är svårare att identifiera då det blir en tolkning från 

vår sida och materialet blir något mer omfattande. Det är även här som mycket av det 

intressanta i arbetet träder fram.  

5.3.1 Vad förväntar sig redovisningskonsulten av egenföretagaren? 

Redovisningskonsultens perspektiv 

Förväntningarna som finns från redovisningskonsultens sida är genomgående att 

egenföretagarna ska vara intresserade. Det gör deras arbete mycket lättare och roligare. 

Respondent 7 säger ”De som är intresserade gör ju allt det som jag tycker de ska göra”. 

Redovisningskonsulterna förväntar sig även att egenföretagaren ska se nyttan av deras 

arbete. Respondent 8 menar på att ”jag har kunder som betalar mig 4-5 tusen om året och 

tycker det är fruktansvärt dyrt, sen finns det dom som gärna betalar 40-50 tusen som 

tycker det är ett jättebra pris, därför att dom ser nyttan”. Respondent 8 fortsätter på 

nyttospåret genom att yttra ”jag vill ha en intresserad kund som lyssnar som man kan 

diskutera framtid och dom har ju mer nytta för mina tjänster”. Vidare påpekar respondent 

8 att egenföretagaren borde ta sin bokföring mer på allvar ”men människor liksom tar det 

inte riktigt på allvar det här med vikten av vilka papper som behövs och vilken 

information jag behöver ha för att göra ett bra och för dom ett billigt jobb”. Dock menar 

han på att hans egna kunder är bättre på att veta vilka papper som ska in. 

Egenföretagarens perspektiv 

Vid identifieringen av vad egenföretagarens uppfattning om vad redovisningskonsulten 

förväntar sig av dem, fann vi endast tre olika attribut som vi namngav; mer eget arbete, 

feedback/våga fråga och intresse.  

Respondent 4 var rädd att hennes redovisningskonsult skulle tröttna på henne för att hon 

lastade över mer och mer ”enkla” saker och att där fanns en förväntan om att hon skulle 

göra mer arbete själv: ”att hon kan känna men kan du sköta många av de sakerna själv. 

Det tror jag nog kan vara ett problem att jag kan göra mycket saker själv, att hon gör för 

mycket till mig.”  
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Våga fråga och feedback uppfattades av respondent 1. Hon menar på att 

redovisningskonsulten inte tycker att det finns dumma frågor och att hon inte ska vara 

rädd för att fråga: ”Ring om du inte fattar skriver hon. Och så. Och skulle det vara 

någonting eller något du undrar över så...”  

5.3.2 Vad förväntar sig egenföretagaren av redovisningskonsulten? 

Redovisningskonsultens perspektiv 

I de stora byråerna finns det ofta tydliga avtal om vad redovisningskonsulten ska göra åt 

kunden. Då auktorisation är mycket vanligt i större byråer, så förekommer där skriftliga 

avtal mellan parterna där det framkommer vilka uppgifter som redovisningskonsulten ska 

utföra. På så sätt finns det sällan några tveksamheter om vad egenföretagaren kan 

förvänta sig av redovisningskonsulten. Trots detta finner vi flera faktorer som träder fram 

som inte går att ha i ett kontrakt. Till exempel har vi respondent 9 som uppfattar att 

egenföretagaren vill att de ska göra sitt bästa för dem, det bästa för kunden, här i ett 

sammanhang om att redovisningskonsulten ska se till att skatten ska bli så låg som 

möjligt.  

Skatten är en viktig del för de egenföretagare som inte är aktiebolag. Detta framkommer 

tydligt när vi intervjuar redovisningskonsulterna. Både respondent 6 och 8 har uppfattat 

att kunderna är rädda för skatteverket och de är noga med att det ska blir rätt från början, 

rätt.  Ändå uppfattar både respondent 6,7 och 9 att det finns en förväntan eller vilja att 

redovisningskonsulten ska försöka handla i någon slags gråzon för att undvika att skatten 

blir hög för egenföretagaren, gråzonen. Respondent 7 uttrycker det som ”Han tycker ju 

att jag inte kan tillräckligt om.., han menar ju inte fusk, men där här gråzonen. Att jag inte 

kan skatteplanera tillräckligt mycket.”. 

Hos de mindre redovisningsbyråerna finner vi även att det finns en uppfattning om att 

egenföretagarna ska kunna nå dem när som helst under veckan, 24/7
2
. Men det ses inte 

heller som något problem utan är en del av deras service. Som respondent 6 uttrycker det 

”... jag tror mycket på den här, vad ska man säga, viljan att ställa upp…”. På en av de 

större byråerna finns en 24-timmars policy som innebär att från det att en egenföretagare 

ställer en fråga, så ska man ha blivit besvarad om att frågan är uppfattad inom 24 timmar. 

Respondent 9 märker att den förväntan finns när denne säger ” Och det märker man också 

att det är förväntan också. Hör man inte av sig inom 12 timmar så ringer de igen”. 

                                                 
2
 24/7 är en beskrivning av tillgänglighet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan 



  Andersson & Ekelund 

46 

 

Attributet orimlig förväntan är något som vi identifierade att alla fyra 

redovisningskonsulter uppfattade som en förväntan från egenföretagaren. Detta 

identifierade vi på olika sätt. Ett exempel tagit från respondent 9 kan identifieras som en 

orimlig förväntan 

… plötsligt var dom 15 anställda å dom var 5 igår, vad hände nu? Och då är 

det en helt annan apparat och allt tar plötsligt mycket längre tid, har vi varit 

med och talat om det då? Nu kommer detta att kosta mycket mer så att ni 

vet det. Alltså, då är det svårt! Och det är ofta där vi går lite bet, det är när 

dom växer snabbt och vi inte riktigt hänger med. 

Här visas det att egenföretagaren förväntar sig att redovisningskonsulten ska hinna med 

det merarbete som kommer med en tillväxt, utan att egenföretagaren talar om vad det är 

som händer. Ett annat perspektiv på en orimlig förväntan är när kunden tror att 

redovisningskonsulten ska kunna ”trolla bort” skatten. Citat med exempel på orimlig 

förväntan från respondent 8 ”… inte betalat någon preliminärskatt, jag vet att där kommer 

bli en fruktansvärd skatt, men det kan väl du trolla bort? Ja, men du har sålt för en miljon, 

och inga avdrag, men du måste väl fatta att det blir skatt ju?”. 

Utöver dessa nämnda attribut har vi även identifierat att redovisningskonsulterna 

uppfattar att egenföretagarna anser att redovisningskonsulterna har mer ansvar för 

egenföretagarens verksamhet, eller business som respondent 9 uttryckte det, än vad som 

anses rimligt. Respondent 6 citat om ansvaret ”…som egen företagare oavsett hur mycket 

man lämnar bort är det alltid den egna företagaren som har det egna ansvaret”. Vidare 

uppfattas det av redovisningskonsulten att egenföretagaren vill ha ett mervärde. Att de 

efterfrågar det lilla extra. Då är det inte alltid priset som spelar någon roll, utan vad man 

får för det man betalar. Egenföretagaren förväntar sig även att redovisningskonsulten ska 

vara uppdaterad och informera om lagändringar och dylikt, att redovisningskonsult ska 

vara påläst. 

Det sista attributet handlar om gratisuppdrag. Respondent 7 uppgav ett exempel på en 

egenföretagare som förväntade sig att uppdrag som inte hörde till den vanliga 

bokföringen skulle utföras utan något extra påslag.  
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Egenföretagarens perspektiv 

Hos egenföretagarna fann vi elva stycken olika attribut för att beskriva de indirekta 

förväntningarna som egenföretagarna har på redovisningskonsulterna. En del av dem 

stämmer överens med vad redovisningskonsulterna uppfattar att egenföretagaren 

förväntar sig. Bland annat det att kunden förväntar sig att redovisningskonsulten ska göra 

det som är bäst för mig och att redovisningskonsulten ska vara påläst och kommunicera 

detta vid relevanta tillfällen. Respondent 1 säger ”göra sitt jobb så att det blir det bästa för 

mig”. 

Ett attribut som tre av de fem intervjuade egenföretagarna nämnde var att de förväntar sig 

att redovisningskonsulten ska hålla koll på och påminna om datum för inlämning av olika 

material till myndigheter med mera, till exempel bokslut och deklarationer. Detta leder 

oss in i ett annat mycket viktigt attribut som är förtroende och tillit. Respondent 2, 4 och 

1 uttrycker det tydligt; ”Jag skulle aldrig vilja sitta med det själv, inte, jag förlitar mig 

helt och vill ha en revisor”, ”… men jag vill ju veta hur han gör och varför.. men jag litar 

ju på att han kan det” och ”Och jag till 300% litar på denna människan så att det känns 

jätteskönt.”. Tilliten och förtroendet hör även ihop med att de förväntar sig att 

redovisningskonsulten ska göra rätt. Flera av respondenterna har försökt att göra sin 

bokföring själv, men har av olika anledningar valt att lämna över den till en extern part. 

Förklaringar som att ”jag upptäckte bugg efter bugg så då ringde jag upp en kontakt […] 

hon skulle komma och titta bara ett par timmar, men då upptäckte vi ännu fler buggar och 

då blev jag trött.” och ”det är lite det här att det är bra att ha någon som tittar på det med 

andra ögon som har lite koll på en att man gör rätt” (respondent 3) eller ”jag skulle göra 

det själv och fick jätteont i magen varje gång” (respondent 4) och respondent 5 berättar 

om hur hon fick en varning från skatteverket för att det hade blivit fel och valde då att 

överlåta bokföringen till en redovisningskonsult.  

Den sociala biten och relationen till sin redovisningskonsult är viktig enligt 

egenföretagaren. Saker som när de kan ta kontakt med redovisningskonsulten, hur snabbt 

de får svar, att de kan ställa dumma frågor och känna att redovisningskonsulten bryr sig 

är delar som vi har identifierat med attributen 24/7, snabb hantering och empati.  

Respondent 1 lägger fram hur hon kan ta kontakt med sin redovisningskonsult på veckans 

alla dagar och att hon även förväntar sig att få svar direkt: ”Så hon här kan jag skicka en 

söndagkväll eller en lördagkväll klockan åtta”. Respondent 4 är inne på samma sak: ”när 

jag har några frågor så vill jag ha svar på dem och lugna mig och så.”, samt att hon 
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uppskattar när det finns en empati från redovisningskonsulten: ”och sånt uppskattar jag 

och när man känner att det finns ett intresse till att… Ja, det blir lite personligt också från 

hennes sida att hon vill att det ska gå bra, att hon uppmärksammar sådana saker som inte 

jag vet liksom”.  

Den lilla redovisningsbyrån står i fokus när det gäller attributen gratis rådgivning och 

nytta>kostnad. Ofta så debiterar inte den lilla redovisningsbyrån särskilt för rådgivning 

utan egenföretagaren ser det som ett förväntat mervärde. Detta framkommer i intervjun 

med respondent 1, ”så hon kanske är lite närmre sina kunder än andra för hon är inte så 

stor, hon är själv enskild, ähm, så hon kanske är en i mängden som ger mer till sina 

kunder kanske, men nej, rådgivning tar hon nog inte betalt efter”. Respondent 4 ser värdet 

i att ha en liten byrå istället för en stor, och nämner att det gärna får kosta lite extra, bara 

man får den närhet och den personliga kontakten så är det värt pengarna. 

För en övergripande lista över de avtäckta attributen för direkta och indirekta 

förväntningar hänvisas till bilaga VIII. 

5.4 Sammanfattande analys 

Som beskrivet i problembakgrunden och problematiseringen har spelplanen på 

marknaden förändrats för redovisningskonsulterna (och revisorerna) sedan reformen 

2010. Antalet redovisningsbyråer har ökat enligt Visma (2015) och 

redovisningskonsultens roll har förändrats till att vara en mer rådgivande och drivande 

part för kunden. Detta finner vi även stöd för i den empiri som samlats in. Särskilt tydligt 

blir det på en av de större byråerna som har ökat sin ekonomiserviceavdelning (som de 

kallar sin redovisningsavdelning) från 10 anställda till 21 på bara några år. Respondent 9 

berättar:  

...så kom det här med att revisionsplikten ska slopas, och det började det bli 

ganska mycket diskussioner om det, och ekonomiservice som vi kallar vår 

redovisningsavdelning började växa ganska mycket, och det började bli tal 

om att i framtiden kommer man att outsorca sin redovisningsavdelning och 

sina lönetjänster. Så vår byrå började satsa ganska mycket på 

ekonomiservice och tydligt profilera den. 

Vidare berättar respondent 9 om hur de har en person som bara jobbar med marknad. Hon 

berättar om hur det såg ut innan revisionsplikten försvann: ”Det fanns ju en tid då 
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revisionsplikten, innan revisionsplikten slopades då var alla tvungna att ha revision. Man 

hade liksom inget val, då behövde vi inte jobba särskilt hårt med marknad för de kom 

ändå inte ifrån det de var tvungna att ha det”. 

Även de mindre byråerna har märkt av en skillnad sedan reformen i form av fler kunder, 

men även efterfrågan på tjänsterna med tiden. Respondent 6 berättar: ” ja, det blir att folk 

lämnar mer och mer, men systemen har förenklats. Bokföring är inte så omfattande å 

besvärligt som innan. Idag har du ju program som gör allting.” 

Med en utökad marknad följer även efterfrågan och kraven på redovisningskonsulten. 

Som respondent 9 uttrycker det: ”Det har blivit så himla mycket mer styrt till 

personligheter och begrepp som trusted advisor som att det ska vara någonting extra. Jag 

måste få det där lilla extra annars går jag någon annanstans där jag får det.” Hon tillägger 

vidare att det beror såklart på vilken sorts kund det är frågan om. Det kommer alltid att 

finnas de kunder som är nöjda med att man bara sköter deras bokföring och ser till att 

momsen blir inbetalad som den ska.  

Med den förförståelse som är presenterad ovan och genom kapitel 3, teoretisk 

referensram, ska den insamlade och dokumenterade empirin analyseras utifrån teorier 

som finns om förväntningsgapet. Svårigheterna i föreliggande studie ligger bland annat i 

tolkningen av empirin, där begreppsproblematiken kring revisor/redovisningskonsult 

kommer fram. En tolkning är att respondenten i intervjun kallar sin redovisningskonsult 

för revisor felaktigt, medan en annan tolkning är att respondenten har en revisor som 

extern hjälp, fast i egenskap som redovisningskonsult i dennes ställe. I vilket fall, så är 

begreppsproblematiken ett faktum. I intervjun med till exempel respondent 1, så såg 

dialogen mellan respondent och intervjuare ut enligt följande om begreppet: 

R: Så för mig var det absolut en, både en trygghet och ett måste att ha någon 

revisor så jag skaffade en revisor direkt. [..] 

I: Men var det en revisor eller var det en som skötte bokföringen, alltså 

redovisningshjälp? 

J: Ähum, han var ju sån…han gjorde ju även bokslut och sånt, så han.. jag 

vet inte om han var auktoriserad för det är väl när man är.. 

(Intervjuare förklarar om auktorisation) 
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R: Ja han har ju varit revisor hela livet så jag är säker på att han var sån. 

I: Men han skötte din bokföring och sånt? 

R: Ja 

I: Men då var han nog i egenskap av redovisningskonsult till dig för man får 

inte vara revisor och.. man får inte både göra redovisningen och granska den 

så det är två olika roller, men han kan ju vara revisor ändå, fast du hade 

honom som redovisningskonsult istället då. 

Revisorns arbete är väldigt styrt av de lagar och regler som finns att följa och att revisorn 

är i en oberoende ställning till det företag som revideras, är gap som Hassink et al. (2009) 

beskriver som bristfälligt standardgap i väldigt liten utsträckning relevant för 

redovisningskonsulten. Där finns i Reko standarder som ska följas för den auktoriserade 

redovisningskonsulten, men det är inte alls lika hårt reglerade som för revisorn, utan där 

finns utrymme för tolkning från redovisningskonsultens sida (Reko, 2014). Genom att 

redovisningskonsulten följer de standarder som Reko beskriver, återspeglas den 

legitimitet som Thomasson (2009) och Deegan & Unerman (2011) diskuterar som 

legitimitetsteori. Även Öhmans (2007) beskrivning av förväntningsgapet känns långt 

ifrån applicerbart på redovisningskonsulter. Öhman (2007) är väldigt inriktad på 

revisionen och revisorernas regelverk när han delar upp gapet i två delar och därför finner 

vi ingen koppling till dessa i vår empiri. 

Det rimlighetsgap som Hassink et al. (2009) baserar sin forskning på är baserat på 

rimligheten för en profession att upptäcka bedrägeri vid uppdrag medan Porter (1993) 

menar att rimlighetsgapet är vad allmänheten tror att professioner ska uppnå mot vad de 

rimligtvis kan åstadkomma. Ytterligare en version på rimlighetsgap, fast uttryckt som 

orealistiskt gap är det gap som Ojasalo (2001) beskriver som att kunden har orimligt höga 

förväntningar på att den professionella tjänsteutövaren att kunna uppnå ett visst resultat 

av sitt utförande. I relation till redovisningskonsulten och egenföretagaren så är det 

Ojasalos (2001) gap som vi mest kan identifieras med i föreliggande studie. Relationen 

mellan parterna beskrivs utifrån agentteorin (Ross, 1973; Shapiro, 2005; Deegan & 

Unerman, 2011). Redovisningskonsulten arbetar inte för att upptäcka bedrägerier som 

Hassink et al. (2009) beskriver det då redovisningskonsulten är inblandad i själva 

bokföringen från början. Då ligger tolkningen närmare åt Porters (1993) håll då både 

uppfattningarna från redovisningskonsulten jämfört med de direkta förväntningarna från 
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egenföretagaren bekräftar att det finns orimliga krav i relationen. Men allra närmast 

ligger den tolkningen som Ojasalo (2001) har, för den stämmer bäst överens med den roll 

redovisningskonsulten har i sitt utövande. Exempelvis som respondent 7 säger: ”Det är 

många som liksom tar inget ansvar utan tycker att det ska vi göra”, så uppfattas det att 

kunden vill att redovisningskonsulten ska ta allt ansvar för deras ekonomiska 

handhavanden och inte bara sköta dem.  

Porter (1993) beskriver gapet som den förväntade prestation som den upplevs av 

professionen mot vad allmänheten förväntar sig. Detta kan kopplas till bilaga VIII där 

man kan ställa vad redovisningskonsulten uppfattar att kund förväntar sig mot vad kund 

förväntar sig av redovisningskonsulten, både när det gäller de direkta och indirekta 

förväntningarna. Det framkommer att det finns ett sådant gap då många av attributen inte 

går att ”bocka av”, det vill säga inte förekommer i bådas förväntningar. Även de attribut 

som förekommer i bådas förväntningar kan ifrågasättas då tolkningen utifrån vilken roll 

man har, vilken bakgrund och kunskapsnivå man besitter kan spela roll (Noghondari & 

Foong, 2013). Till exempel så har vi respondent 3 som har haft sitt företag i 13 år och är 

insatt i redovisningskonsultens arbete, dels genom erfarenhet men även genom ett 

intresse, till skillnad från till exempel respondent 5 som bara vill lämna ifrån sig allt och 

låta redovisningskonsulten sköta det mesta och säga till respondenten vad hon behöver. 

Här ligger skillnaden i att respondenten inte känner ett intresse för bokföringen, samt att 

språket ställer till det för att förstå och tolka de förväntningar som finns hos bland annat 

myndigheter vid deklaration med mera. Ett exempel på ett sådant attribut som 

förekommer i bådas förväntningar är vad som är ”bäst för mig”. Tolkningen om vad som 

är bäst för egenföretagaren behöver inte vara samma som redovisningskonsulten uppfattar 

är det bästa för egenföretagaren.  

Ojasalo (2001) är inne på samma spår som Porter (1993) om att förväntningsgapet finns 

mellan - i föreliggande studies fall – redovisningskonsulters uppfattningar om deras 

utförande mot kundernas förväntade utförande av redovisningskonsulten. Dock nämner 

Ojasalo (2001) inte det som ett förväntningsgap utan som en grad av nöjdhet eller 

missnöjdhet från kundens sida. Nöjdheten baseras på hur väl kundens förväntningar 

stämmer överens med verkligheten. Tre av de fem intervjuade egenföretagarna har någon 

gång bytt redovisningskonsult för att deras förväntningar inte motsvarade vad de fick. 

Exempelvis har vi respondent 4 som inte kände ett förtroende och tillit till sin 

redovisningskonsult: ”jag kände inte att jag fick en personlig relation med dem” och 
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vidare berättar hon: ”det gjorde de i ungefär ett och ett halvt år innan jag kände att det 

här, att jag får ju inte en krona själv liksom”. Respondent 1 ger sin beskrivning av varför 

hon var missnöjd med sin första redovisningskonsult:  

Att det förväntade ju inte jag mig, att visst man, just det att man blottar ju 

ändå sig själv till någon annan för att inte göra jobbet själv, och då förväntar 

man ju sig att allting ska skötas, skulle det nu, som han nu som på något vis 

har ändrat min F-skatt, varför vet jag ju inte, men sånt här ska ju inte hända 

och man tror ju inte att det händer och helt plötsligt så står man ju där. 

Ojasalo (2001) beskriver även att det finns luddiga och underförstådda förväntningar att 

ta hänsyn till. I föreliggande studie har vi identifierat att det finns både luddiga 

förväntningar, som förklaras av att kunden inte egentligen vet vad den vill ha, samt 

underförstådda förväntningar, att kunden förväntar sig att redovisningskonsulten ska veta 

vad det är som kunden vill ha. De luddiga förväntningarna har vi kunnat koppla till 

respondent 4:s uttalande: ”... hon har verkligen koll. För jag vet inte riktigt vad jag ska... 

hur jag ska tänka eller hur jag ska komma på tanken att jag ska tänka den tanken”. Här 

kommer det tydligt fram att det finns en förväntan om att redovisningskonsulten ska ”ha 

koll” på saker och att hon förväntar sig att sådan information ska förmedlas, vilket också 

kan kopplas ihop till de underförstådda förväntningarna om att så ska ske.  

En annan intressant iakttagelse som gjordes var när vi intervjuade respondent 7. Hon 

beskriver hur hon uppfattar att kundernas förväntningar ser ut och reflekterar över om 

förväntningsgapet. I det första citatet så svarar hon på frågan om hon tycker att det finns 

problem när det gäller förväntningar mellan henne och kunderna: ”Nä, inte problem det 

tycker jag inte. Nä, de är nog rätt så på det klara med hur det fungerar faktiskt.”. I det 

andra citatet svarar respondent 7 på om hon tycker att det finns ett förväntningsgap: ”... 

jag tycker inte att det är något jättestort gap, det tycker jag inte. Och det tror jag beror på 

att de inte egentligen vet vad jag ska göra.” Här finns en motsägelse i respondentens 

resonemang. Å ena sidan är förväntningarna inget problem, eftersom kunden vet hur det 

fungerar. Å andra sidan tror respondenten att kunden egentligen inte vet vad det är 

redovisningskonsulten ska göra. Här kan vi hitta de luddiga och underförstådda 

förväntningarna igen utifrån redovisningskonsultens perspektiv. Hon uppfattar det som 

att kunden är nöjd med vad den får, men samtidigt så vet kunden inte bättre. Kundens 

förväntningar är alltså infriade. Kunden får vad den vill ha, men vet inte egentligen vad 

det är den får. 
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Legitimitetsteorin går att koppla till både egenföretagarna och redovisningskonsulterna 

(Thomasson, 2009).  Respondent 6 beskriver en situation där hennes egen legitimitet 

sattes på prov när en av hennes kunder begärde att hon skulle göra hans bokslut, trots att 

hon misstänkte att där fanns stora brister. Hon sa upp kunden och två månader efter 

årsskiftet fick hon samtal från polis och ekobrottsmyndigheten i Kristianstad och kunden 

blev sedermera dömd för bedrägeri. Respondenten lyckades undvika att bli inblandad och 

undvek därmed att skada sin legitimitet. Att legitimiteten är viktig för egenföretagaren 

kommer fram när skatteverket kommer på tal. Flera av respondenterna uttrycker sin 

rädsla för skatteverket och har anlitat en redovisningskonsult för att undvika att det blir 

fel till dem. Till exempel uttrycker respondent 1 det tydligt ”… och då var han så att – 

skit samma bara betala det så slipper du ha med skatteverket att göra och jag är livrädd 

för skatteverket”. Respondent 4 uttrycker samma rädsla: ”Och sen så har jag, av någon 

konstig anledning så är jag rädd för skatteverket”. Även respondent 6 har uppfattat att det 

finns kunder som är rädda för skatteverket: ”… för dom flesta blir livrädda när dom får 

brev från skatteverket”. Respondent 8 nämner också att kunderna slipper brev från 

skatteverket: ”… att det blir rätt gjort å att dom slipper brev från skatteverket, det är en 

sanning i sig.”. Så länge som egenföretagaren har sina papper i ordning och inte får 

anmärkningar från leverantörer eller skatteverket så har de en större legitimitet och 

trovärdighet när de till exempel ska gå till banken för att låna pengar. Detta skapar en 

trygghet för egenföretagaren. Däremot uppfattas det inte att en auktorisation skulle göra 

någon större skillnad för egenföretagaren enligt de intervjuer som genomförts för denna 

studie. Flera av dem visste inte om deras redovisningskonsult var auktoriserad eller inte 

och respondent 3 uttryckte att det inte var så viktigt för honom. Den uppfattningen fick vi 

genomgående av alla egenföretagarna. 

5.5 Identifieringen via olika faktorer 

De skillnader som upptäcktes mellan de olika attributen när direkta förväntningar ställdes 

mot indirekta och när direkta ställs mot direkta, se figur II, är det som utgör vår 

identifiering av förväntningsgapet. Vidare i kapitlet kategoriseras de olika attributen för 

att komma fram till faktorerna som tillsammans utgör gapet mellan direkta och indirekta 

förväntningar. De fem faktorerna som framträder för denna studie är legitimitet, kunskap, 

erfarenhet, ointresse och personkemi vilket resterande del av avsnittet kommer att 

diskutera. De funna attributen förekommer i både direkta och indirekta förväntningar 

vilket torde betyda att inget förväntningsgap existerar. Men så är inte alltid fallet i 
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föreliggande studie, för trots samma förväntningar visar vi på hur det trots allt finns ett 

gap mellan redovisningskonsulter och egenföretagarnas utsagor. 

För att öka förståelsen för läsarens överblick om hur attributen kopplas samman till 

faktorerna visas detta schematiskt i figuren nedan. 

Figur IV. Sammanställning av de attribut som tillhör respektive kategori 

En utförligare sammanställning över attributen och om de tillhör direkta eller indirekta 

förväntningar presenteras i bilaga VIII. 

5.5.1 Legitimitet 

Alla respondenter i föreliggande studie uttalar sig antingen direkt eller indirekt att det är 

viktigt att bokföring, bokslut, deklarationer och årsbokslut utförs på ett korrekt och ärligt 

vis. Ett förväntningsgap uppstår vid legitimiteten då respondenterna vill att saker ska 

göras på rätt sätt men när frågan ställs om vilka lagar som ska följas blir svaret som från 

respondent 3 ”Hahah, nä det vet jag faktiskt inte… Jag vet ju att det finns men jag vet inte 

vad de heter men det är klart att det finns lagar”. Är det rimligt från egenföretagarens sida 

att förvänta sig saker utförda på rätt sätt när de saknar kunskap om vad som är rätt sätt?  

Även respondent 6 pratar om vikten av att hon utför uppdragen på rätt sätt och är legitim i 

sitt yrkesutförande: 

ja, alltså jag kan inte jobba med en kund som jag inte kan ställa upp med 

vad dom gör och när dom inte lyssnar på när jag förklara vad som är rätt 

och fel och när de har egna åsikter och jag bryr mig inte om när folk säger 

att det bör vara på det här viset för jag jobbar efter hur det är i verkligheten  

Thomasson (2009) beskriver att legitimiteten ökar vid en auktorisation av ett yrke, vilket 

då torde inträffa när respondenterna förväntar sig att redovisningskonsulten ska utföra 
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uppdragen rätt. Detta ställer sig föreliggande studies insamlade empiri frågande till då 

respondent 3 svarar på frågan om han vet om hans redovisningskonsult är auktoriserad: 

Nä det vet jag faktiskt inte. Det kanske jag visste i början men det är inget 

jag tänker på. Men alltså hon är inte auktoriserad revisor. […] Nu är det inte 

så viktigt för mig… 

Legitimiteten kopplas även till den rädslan som egenföretagarna har gentemot 

skatteverket, de är livrädda för den kontakten och vill att deras redovisningskonsulter ska 

sköta papperna på ett korrekt sätt. Men samtidigt så efterlyser redovisningskonsulterna, 

respondenter 7 och 8, någon form av extra ögon som granskar deras utförda arbete. De 

menar på att de bara är mänskliga och kan göra fel. Om det återinförs någon form av 

granskning på redovisningskonsulternas arbeten så finns det en större chans att felen 

upptäcks och legitimiteten för kunderna ökar ytterligare. 

5.5.2 Kunskap 

De attributen som relaterar till kunskap återfinns i figur IV. 

Vid direkta och indirekta attribut framkommer det tydligt att alla respondenter 

intervjuade som egenföretagare förväntar sig att deras redovisningskonsulter ska utföra 

uppdraget på rätt sätt. Men samtidigt är egenföretagarna eniga om att de saknar kunskap 

om vilka lagar och regler som redovisningskonsulterna ska följa. Här öppnas det för 

förväntningsgap eftersom egenföretagarna vill att arbetet ska utföras ”rätt” men de vet 

inte vad som är ”rätt”.  

Respondent 1 har råkat ut för en redovisningskonsult som inte berättat för henne vad han 

i egenskap av redovisningskonsult gjort varpå hon berättar att man förväntar sig att allting 

ska skötas. Vidare beskriver respondent 1 att ”kanske inte att jag har den direkta 

kunskapen, för då skulle jag ju inte anlita henne” vilket medför att samma respondent 

förväntar sig att redovisningskonsulten ska göra rätt men har ingen kunskap om vad som 

är rätt. Respondent 2 avslutar en mening om förväntningar genom att säga ”… och jag 

hoppas att han gör det korrekt, men det förväntar jag mig.” medan respondent 1 menar på 

att ”Man blottar ju ändå sig själv till någon annan för att inte göra jobbet själv, och då 

förväntar man ju sig att allting ska skötas”.  

Vår uppfattning om respondent 4:as uttalande om hennes missnöjdhet enligt ”att jag 

kände med det här att jag fick inte förklarat med det här att ehh” är att hon förväntar sig 
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förklaring om ekonomiska begrepp utan att ställa frågor om begreppen. Där en 

förväntning om att redovisningskonsulten ska vara synsk inför kunderna.  

Även respondent 8 pratar om kunskapen hos sina kunder där han menar att ” jag vill ju 

gärna ha att dom, jag vill gärna att dom är hyfsat kunniga å intresserade kunder vill jag ha 

annars blir det rätt tråkigt, dom ska ju inte kunna i detalj men”. Respondent 8 säger att 

kunden inte ska vara kunnig i detalj och respondent 1 menar på att med fullständig 

kunskap så hade hon inte anlitat redovisningskonsulten. Kunskap är på så vis en 

bidragande faktor till förväntningsgapet. Faktorn kunskap visar också att 

förväntningsgapet är ett positivt fenomen för redovisningskonsulterna. För som 

respondent 1 säger att hon inte hade anlitat redovisningskonsulten om hon haft fullständig 

kunskap så försvinner marknaden för yrket redovisningskonsulter om förväntningsgapet 

elimineras. Varför vill då författare som Koh & Woo, 1998, Sikka et al., 1998, Hassink et 

al., 2009 och Ruhnke & Schmidt, 2014 eliminera förväntningsgapet? 

5.5.3 Erfarenhet 

Erfarenhet är den kategorin där inga attribut är funna men genom att analysera hur 

respondenterna kommit i kontakt med sina redovisningskonsulter tillför erfarenhet en 

identifiering av förväntningsgapet.  

De respondenter som är intervjuade i egenskap av att bedriva eget företag har alla olika 

lång erfarenhet av att vara sin egen. Allt ifrån två år till 13 år som verksam 

egenföretagare. Vid analysen framkommer det tydligt att den respondenten med flest års 

erfarenhet är den som har minst förväntningar på sin redovisningskonsult. Den 

respondent med tio års erfarenhet förväntade sig enbart de sakerna som intervjuaren lade 

fram för henne. Anledningen till detta tror vi beror på brister i det svenska språket och 

samhället då respondenten flyttade till Sverige för tio år sedan.  

Vidare under bearbetningen av empirin framkommer det att respondent 1 har varit 

egenföretagare kortast tid men där hon har erfarenhet av kontakter med 

redovisningskonsulter genom att familjemedlemmar har bedrivit företag under en längre 

period. Respondent 2 har varit egen sedan 2006 och har nio års egen erfarenhet av 

kontakten med redovisningskonsulten men har även erfarenhet ifrån att han tog över 

verksamheten efter sina föräldrar.  

Den egenföretagaren med minst erfarenhet är också den som har flest förväntningar på 

vad redovisningskonsulter ska göra. Hon anlitade från början en dyr revisor eftersom  
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det var så i början när jag startade företag så hade jag ingen i min släkt som 

har företag ehh, och jag visste faktiskt inte riktigt vad jag skulle göra utan 

jag visste bara att någon skulle ta hand om min ekonomi. 

5.5.4 Ointresse 

De attribut som tillsammans redogör för kategorin ointresse sammanfattas i figur IV. 

Respondent 2 beskriver sina förväntningar genom att säga ”jag är inte ett dugg intresserad 

av dom hära skatterna och siffrorna och allt sånt så han får lösa det till mig …” vilket 

tydligt visar på det ointresset det finns för ekonomi. Även respondent 4 pratar om sitt 

ointresse om bokföring genom att säga ”… skulle ta över det men hon förstod ju inte 

heller att jag var väldigt noga ändå fast jag inte brydde mig så mycket om det” och ” jag 

har inget intresse tyvärr och jag, jag är som sagt rädd att jag gör fel , så jag känner en 

enorm trygghet att jag kan lämna över det”. Ointresset kan bero på det som Miley och 

Read (2012) beskriver att, i populärkulturen framställs the accountant som tråkig och 

fantasilös, vilket får egenföretagarna att tro detsamma.  

Förväntningsgapet identifieras när respondent 7 säger ”… har jag ju en förväntning av att 

de ska vara intresserade. […] Det är mycket roligare med en kund som är intresserad” och 

även vid kategorin ointresse är förväntningsgapet ett faktum. 

5.5.5 Personkemi 

För både redovisningskonsulter och egenföretagarna är relationen dem emellan viktig. 

Attributen i relation till personkemi är sammanfattade i figur IV. Respondent 6 beskriver 

det som ”Sen förväntar jag mig också att det ska vara trevligt, alltså jag vill inte ha 

kunder som kommer och är sura och gnälliga alltid likadant som att jag inte är sur å 

gnällig mot kunderna.”. Med detta menar respondenten att om inte relationen fungerar 

dem emellan så avslutas uppdraget och kunden får vända sig till någon annan. Likadant 

beskriver egenföretagaren respondent 4 vikten av en bra relation med 

redovisningskonsulten ”Jag är väldigt personlig och jag kände inte att jag fick en 

personlig relation med dem. Så till slut så kände jag väl att det var för mycket pengar och 

då bestämde jag att jag skulle göra det själv”. Här menar vi att personkemin är en 

bidragande faktor till om det finns ett förväntningsgap mellan parterna. När inte attributen 

på förväntningar kopplade till personkemi stämmer överens går det att identifiera gapet 

med hjälp av personkemi som bidragande faktor. 
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6. Diskussion och slutsats 

I kapitlet redogörs för studiens styrkor och svagheter i metoddiskussionen följt av de 

slutsatser som härstammar från empirin och analysen. Avslutningsvis i kapitlet lyfts 

studiens bidrag fram i form av teoretiska- och sociala bidrag samt förslag på framtida 

forskning.  

6.1 Metoddiskussion – studiens styrkor och svagheter 

Förväntningsgapet analyseras och diskuteras med hjälp av den förförståelsen som 

föreliggande studies teoretiska referensram givit läsaren. Den schematiska bilden över 

förväntningsgapet (se figur III) som användes för att analysera och identifiera fenomenet 

utarbetades efterhand som analysen av det transkriberade materialet fortskred. 

Analysmodellen är utvecklad med inspiration av en disintegrated model
3
. Genom att 

utarbeta analysmodellen efterhand som föreliggande studies empiri transkriberades och 

diskuterades har fältarbetet genomförts med objektivitet. Detta visar på en styrka i 

studien, att författarnas subjektivitet inte har påverkat intervjuerna och de avtäckta 

faktorerna. Det är intervjuerna som har format analysmodellen och dess faktorer och inte 

författarna till denna studies förutfattade uppfattningar om fenomenet förväntningsgap.  

Ytterligare en styrka för studien är att genom att besvara studiens syfte, att identifiera de 

faktorer som utgör diskrepansen mellan redovisningskonsulters och egenföretagares 

förväntningar, utforskas ett område som tidigare är relativt outforskat. Den forskning som 

är genomförd i Sverige och behandlar fenomenet förväntningsgap har utgångspunkt hos 

revisorer. Men då marknaden för redovisningskonsulter har påverkats positivt sedan 

revisionspliktens avskaffande är det nya perspektivet på förväntningsgapet intressant att 

utforska. 

Svaghet i studien är att det är två olika individer som har genomfört intervjuerna med de 

nio respondenterna. Det är två olika personers tidigare erfarenheter som påverkar och 

speglar de följdfrågor som ställdes till respondenterna. Detta medför olika objektiva 

förhållningssätt till intervjuerna och olika följdfrågor som ställdes (Denscombe, 2012).  

Frågan om det har påverkat empiriinsamligen positivt eller negativt låter vi vara osagt. 

Det kan finnas risk att insamlingen av empirin i så fall kan ha påverkat trovärdigheten, 

men genom att vara öppna med detta faktum kan läsaren själv göra en bedömning. 

                                                 
3
 Modell presenterad av Timurs Umans, Lecturer and Doctoal Student in the field of Business 

Administration, på föreläsning den 1 april 2015 
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Vidare var det även två olika personers närvaro som påverkar intervjuareffekten. En 

svaghet med intervjuerna är att vid två tillfällen genomfördes intervjuerna med båda 

författarna närvarande, något som påverkade dialogen mellan intervjuarna och 

respondenten. Det uppstod situationer med förvirring med vem respondenten tilltalade 

och vem av intervjuarna som skulle ställa frågorna. Från början såg författarna det som en 

nackdel att vara ensamma vid intervjuerna. Men eftersom det var tidseffektivt att 

genomföra två intervjuer istället för en på samma tid genomfördes intervjuerna var för 

sig. I efterhand har det däremot varit en fördel att genomföra intervjuerna med en 

respondent och en intervjuare för dialogmöjlighetens skull.  

Ytterligare en svaghet med studien är att fenomenet förväntningsgap borde studeras 

utifrån en verklig relation och inte så som denna studie är gjord. För denna studie så har 

inte redovisningskonsulterna tipsat oss om egenföretagare, eller vice versa, utan vi har 

tittat på relationer där enbart en sida av relationen är representerad. Anledningen till detta 

är att redovisningskonsulterna har tystnadsplikt om vilka deras kunder är. Däremot insåg 

författarna till denna studie i efterhand att egenföretagarna kanske kunde tipsat om deras 

redovisningskonsulter och på så vis kommit runt problemet med tystnadsplikten.    

Avslutningsvis finns det både styrkor och svagheter i antalet respondenter. I 

respondentgruppen som består av redovisningskonsulter så uppstod den mättnad som 

Alvehus (2013) efterlyser och är en styrka för studien. Detta beror på att 

redovisningskonsulter ses som en homogen grupp av individer med lite avvikelser dem 

emellan. Såsom att gruppen har liknanden utbildningar men där nivån av utbildning 

skiljer sig åt. Vidare är det även en styrka att uppnå mättnad då validiteten ökar och 

risken för osanna svar minskar (Bryman & Bell, 2011). Däremot är respondentgruppen 

för egenföretagare relativt heterogen vilket gör att mättnaden inte uppstår i den 

utsträckning som är önskvärt (Alvehus, 2013). Med heterogen grupp menar vi att där är 

fler bakomliggande faktorer som gör att gruppen skiljer sig åt, såsom branschtillhörighet, 

utbildningsnivå och erfarenheter. Vilket i sin tur medför att det hade varit bra om ännu 

fler egenföretagare hade varit representerade i studien, en större mättnad hade kunnat 

uppnås och på det viset en bättre validitet och en mindre risk att respondenterna talar 

osanning (Bryman & Bell, 2011). 
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6.2 Slutsatser 

Syftet med studien är att utforska relationen och förväntningsgapet mellan 

redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder. Genom att utgå från både 

redovisningskonsulters och kunders perspektiv avser studien identifiera faktorer som 

påverkar relationen och därmed bidra till en ökad förståelse av fenomenet 

förväntningsgap. 

Slutsatserna bygger på samma koncept som analysen, där identifieringen diskuteras 

genom de fem olika faktorerna. 

Figur VI. Förväntningsgapet och våra funna faktorer. 

6.2.1 Legitimitet, kunskap, erfarenhet, ointresse och personkemi 

Slutsatsen är att det finns olika faktorer som påverkar relationen och förväntningsgapet, 

nämligen legitimitet, kunskap, erfarenhet, ointresse och personkemi. En förutfattad 

mening från vår sida var att egenföretagarens utbildning eller förkunskap skulle spela en 

större roll i hur pass tydligt förväntningsgapet framträdde. Detta kan ha sin grund i de 

tidigare studierna som vi funnit (Furtmueller et al., 2011; Noghondari & Foong, 2013). 

Legitimitet 

Genom att fler företag väljer att avstå extern hjälp med bland annat bokföring så bidrar 

det till att legitimiteten för egenföretagaren minskar enligt UC (2014). Anledningen till 

att legitimiteten minskar när den externa kontrollen väljs bort kan tänkas bero på att det 

då saknas extra granskning av egenföretagarens finansiella situation. Men genom att välja 

att anlita en redovisningskonsult, som en form av extern konsult, bidrar det till att öka 

legitimiteten. Legitimitet är även något som egenföretagaren efterfrågar och förväntar sig 

av den externa konsulten genom att arbetet ska utföras rätt och korrekt.  
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När legitimiteten minskar kommer det leda till förväntningsgapet ökar. Om 

redovisningskonsulten missbrukar sitt förtroende hos kunden och kunden på så vis 

drabbas negativt ur ett ekonomiskt perspektiv kan det bidra till att kunden i sin tur 

förlorar legitimitet gentemot andra intressenter såsom sina kunder, banker och 

myndigheter. Legitimiteten är en faktor som vi tror enbart kan påverka förväntningsgapet 

i en negativ riktning. Detta eftersom man som ny kund förväntar sig att saker sköts på rätt 

sätt, det är först vid missbrukande av förtroendet som relationen påverkas och i sin tur då 

även att förväntningsgapet blir större, vilket även finner stöd från Eisingerich & Bell 

(2007) studie. Om förtroendet i relationen påverkas negativt kommer med all sannolikhet 

att relationen att avslutas. 

Kunskap 

Egenföretagarens okunskap när det kommer till redovisning och det administrativa i 

företaget är en bidragande orsak till att de anlitar en extern konsult. Genom att 

redovisningskonsulten är tydlig när det kommer till vad dennes uppdrag är gentemot 

kunden, kan förväntningsgapet hållas nere. På en av de större redovisningsbyråerna i 

denna studie kommer det fram hur viktigt det är att vara tydlig med vad uppdraget 

handlar om och ska innehålla. Deras lösning är att skriva avtal med kunden innan 

uppdraget börjar och det är även ett krav från Reko (2014) när man är auktoriserad. 

Kunskapen handlar även om hur pass mycket kunskap som redovisningskonsulten 

innehar och kan bidra med som hjälp till kunden. Det visade sig i våra intervjuer att 

kunden förväntade sig att få svar från redovisningskonsulten på olika finansiella frågor. 

Om redovisningskonsulten kan svara på dessa frågor verkar redovisningskonsulten 

kompetent vilket ökar förtroendet för denne. Detta bidrar till att relationen fungerar och 

förväntningsgapet är hanterbart. Förtroendet är även något som Eisingerich & Bell (2007) 

disktuerar i sin studie och belyser hur viktigt det är i en professionell relation.  

Erfarenhet 

Som nystartad egenföretagare är det mycket som ska hållas redas på. Att ta in en extern 

konsult är en handling som kan underlätta. Dock kan förväntningarna hos kunden vara av 

mer generell karaktär då denne saknar erfarenhet av vad som förväntas av henne/honom. 

Som våra studier har visat, så ser relationen mellan redovisningskonsulten och kunden 

annorlunda ut ju mer erfarenhet de har av både varandra och av hur redovisningen 

fungerar. Erfarenheten hos en egenföretagare kan även bidra till att denne ställer högre 

krav på redovisningskonsulten. Detta kan göra att andra faktorer kommer att spela en 
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större roll i hur förväntningsgapet påverkas. Kanske det blir viktigare att det finns en 

fungerande personkemi? Erfarenheten kan även ses ur vinkeln om vilken erfarenhet 

egenföretagaren har av det svenska regelverket. En av respondenterna med utländsk 

bakgrund har problem med att tolka det svenska byråkratiska språket när det kommer till 

korrespondens med till exempel skatteverket. Detta är även en aspekt som 

redovisningskonsulten kan ha i åtanke vid sin kommunikation med kunden. 

Ointresse 

Det framkom tydligt i intervjun med respondent 5 att det inte fanns något intresse av att 

lära sig mer om hur redovisningen ska göras utan hon lägger detta helt i händerna på sin 

redovisningskonsult. Dock finns det fortfarande kvar en förväntan om att rätt saker ska 

utföras. Men vad är rätt saker för egenföretagaren om denne själv inte vet? Att som 

egenföretagare vara helt ointresserad krävs ett stort förtroende till redovisningskonsulten 

(Eisingerich & Bell, 2007), samt att redovisningskonsulten kan känna en stor press att 

väga upp för kundens ointresse. Relationen mellan en redovisningskonsult och en 

ointresserad kund kan ses som trögarbetad. Det är svårt för redovisningskonsulten att få 

in material i tid och i ordning. Den berömda ICA-kassen, där kunden lämnar in kvitton 

osorterade, är ett exempel på en ointresserad kund.  Som våra intervjuer med 

redovisningskonsulter visade så är det även mycket roligare att arbeta med en kund som 

är lite intresserad. Utbytet blir bättre liksom kommunikationen. Förväntningsgapet som 

kan uppstå genom ett ointresse kan lätt förändras av små detaljer. Respondent 8 beskriver 

ett fall där kunden undrade hur han kunde minska på kostnaden för konsulten. Han gjorde 

då en liknelse av bokföringen i relation till kundens yrke och fick honom att förstå och bli 

mer intresserad. Detta är ett bra exempel på hur redovisningskonsulten kan förbättra sin 

relation till kunden och påverka förväntningsgapet. 

Personkemi 

För att en relation ska fungera krävs det ändå en ömsesidig personkemi mellan parterna. 

Det första intrycket är därför viktigt för redovisningskonsulten för att få och behålla en 

kund. Ojasalo (2001) beskriver förväntningsgapet som en grad av nöjd- och missnöjdhet. 

I vår studie kan detta fenomen tänkas uttrycka sig att förväntningarna ställs högre än 

rimligt för att det är lättare att avsluta en relation till följd av missnöjdhet än att säga att 

man inte tycker om den andra individen.  
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6.2.2 Egna reflektioner 

Det som framkommer tydligt och är gemensamt för alla faktorer är att relationen bygger 

på ett ömsesidigt förtroende. Finns inte det kommer förväntningsgapet att växa och till 

slut kommer relationen dem emellan att upphöra.  

De framkom tydligt att det är i de små redovisningsbyråerna som förväntningsgapet är 

mest markant. I de stora byråerna är det ofta krav på att det ska vara auktoriserade 

redovisningskonsulter och de måste då följa Rekos standarder. Detta innebär att ett 

skriftligt avtal ska göras innan uppdraget startar och kan ha en bidragande effekt på att 

missförstånd inte uppkommer och att förväntningsgapet inte blir lika markant. Enligt 

Furtmueller et al. (2011) påverkade konsultens arbetssituation hur denne beter sig i en 

relation vilket kan ha en viss anknytning till storleken på byrån.  

I teoretisk referensram beskriver Ojasalo (2001) hur gapet kan minskas genom att skapa 

nöjdare kunder. Detta upplever vi att redovisningskonsulterna arbetar med genom att 

proaktivt försöka vara så pålästa som möjligt och informera kunden om vad de kan 

förvänta sig av redovisningskonsulten. En fungerande kommunikation och beteendet hos 

redovisningskonsulten tar även Furtmueller et al. (2011) upp som en viktig del i 

relationen. De tar även upp att det är skillnad i beteenden hos redovisningskonsulter 

beroende på om de är anställda eller sin egen (Furtmueller et al., 2011). Det vi har sett 

genom våra studier är att det både förväntas och ges det lilla extra när det kommer till de 

mindre byråerna där ofta redovisningskonsulten är sin egen. Mervärdet av att känna att 

kunden har en nära relation till sin redovisningskonsult har stor betydelse för vissa kunder 

och gör att kunden håller sig lojal till sin redovisningskonsult. Detta finner vi stöd från 

Eisingerich & Bell (2007) som menar att lojaliteten är en större faktor än förtroendet för 

en kund.  

Vad gäller diskussioner om att eliminera förväntningsgapet som flera av de tidigare 

forskarna har diskuterat och hur det kommer att påverka yrket är en aspekt som vi 

reflekterar kring (Woo & Koh, 1998; Sikka et al., 1998; Ojasalo, 2001; Hassink et al., 

2009; Ruhnke & Schmidt, 2014). Vad händer om förväntningsgapet försvinner helt? 

Leder det till att yrket utarmas? Om det inte finns något förväntningsgap så kanske inte 

redovisningskonsulter behövs? Eller det kanske är så att vi ska eliminera 

förväntningsgapet men låta det finnas kvar en kunskapsklyfta för att se till att yrket 

fortfarande behövs.  
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Syftet med studien var att utforska relationen och förväntningsgapet mellan 

redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder. Genom att utgå från både 

redovisningskonsulters och kunders perspektiv avsåg studien att identifiera faktorer som 

påverkar relationen och därmed bidra till en ökad förståelse av fenomenet 

förväntningsgap. Genom våra intervjuer har vi funnit fem olika faktorer som påverkar 

relationen och förväntningsgapet som inte tidigare har framställts i forskning i liknande 

relation som vi har stött på. Detta kan bero på att studien är gjord i Sverige och på att den 

fokuserar på redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder, och inte som i 

tidigare studier där fokus är revisorer. Samt att det i tidigare litteratur är svårt att finna 

studier som belyser båda sidor av relationen, oftast är det bara ena sidan som 

representeras i forskningen.   

6.3 Studiens bidrag 

6.3.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med studien är att utforska relationen och förväntningsgapet mellan 

redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder. Genom att genomföra 

intervjuer för att samla in empiri om fenomenet och att identifiera de faktorer som 

påverkar förväntningsgapet har studien bidragit med en djupare förståelse. Den tidigare 

forskningen visar på förväntningsgapet i perspektivet mellan revisorer och allmänheten 

och hur fenomenet eventuellt kan minskas eller elimineras (Liggio, 1974; Porter, 1993; 

Koh & Woo, 1998; Ojasalo, 2001;  Hassink et al., 2009). Föreliggande studie bidrar, 

tillskillnad från den tidigare forskningen, till en förståelse för perspektivet på 

förväntningsgapet mellan redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder. Då 

det är ett relativt nytt perspektiv att utforska, eftersom spelplanen mellan 

redovisningskonsulter och revisorer har förändrats de sista fem åren (Visma, 2015), är det 

svårt att generalisera resultaten. Vi har utforskat ett forskningsgap där tidigare forskning 

varken kan konfirmera eller dementera studiens resultat. Resultat från föreliggande 

studie, om än icke generaliserbart, visar på att ett förväntningsgap som beror på kunskap 

är viktigt för att marknaden för redovisningskonsulter ska finnas kvar.  

6.3.2 Socialt bidrag 

Det sociala bidraget som studien medför är att egenföretagare missförstår och har svårt 

med begreppsutredningen för vem som är revisor och vem som är redovisningskonsult 

och vad som skiljer de två yrkena åt. Missuppfattningen mellan begreppen understryks 

även av att stundtals så använder redovisningskonsulter de två olika begreppen 
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”felaktigt”. Med detta sociala bidrag visar vi på att det finns en problematik i begreppen 

som behöver utvärderas och förklaras.  

De teoretiska och sociala bidragen som studien medför bidrar till våra förslag på framtida 

forskningen. 

6.3.3 Förslag på framtida forskning 

Då studiens syfte utgår ifrån förväntningsgapet mellan redovisningskonsulter och deras 

kunder har fokus varit på att få fram material om förväntningsgapet. Under arbetets gång 

har vi dock stött på intressant fakta som skulle vara intressant att forskare närmare i.  

Ett första förslag till framtida forskning kommer ifrån det teoretiska bidraget till studien. 

Vi menar på att det hade varit intressant med en djupare och mer omfattande studie om 

samma fenomen, förväntningsgapet med perspektiv på redovisningskonsulter och 

egenföretagare. Detta för att kunna genomföra en studie som är generaliserbar och för att 

bidra med ytterligare förståelse och kunskap om förväntningsgapet. 

Det andra förslaget till framtida forskning är den begreppsproblematik som förekommer 

mellan redovisningskonsult och revisor som är en del av föreliggande studie. Hur 

påverkar det redovisningskonsulter och revisorer att allt från allmänhet, kunder och 

intressenter inte vet skillnaden? Kanske skulle redovisningskonsultens yrkesnamn ändras 

för att tydliggöra skillnaden? Ordet konsult innehåller en föreställning om att personen 

ska kunna ge rådgivning och ge den som köper tjänsten konsultation. Rollen som 

redovisningskonsult innan revisionsplikten avskaffades byggde mycket på tjänster som 

löpande bokföring, bokslut och deklarationer. Men idag har rollen förändrats och ska 

innehålla så mycket mer, som till exempel rådgivning och ekonomistyrning. 

Redovisningskonsulten som tidigare var ett komplement till revisorn är idag istället ett 

alternativ till revisorn, vilket bidrar till att de båda parterna får ombytta roller. Vad får det 

för konsekvenser för såväl redovisningskonsulterna som revisorerna? 
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Bilaga I. Skillnaden mellan redovisningskonsult och revisor 
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Bilaga II. Rekos definition av redovisningskonsultens uppdrag 

En presentation av de ska-krav som finns i Reko som inte ger något utrymme för 

tolkning. Utgör grunden för Reko. 

1. Redovisningsverksamhetens organisation 

2. Antaganden, omprövning och avslut av uppdrag 

3. Uppdragsavtal 

4. Parternas ansvar 

5. Planering av arbetet 

6. Förståelse av uppdragsgivarens verksamhet 

7. Utförande 

8. Dokumentation 

9. Rapportering 

10. Tystnadsplikt  

Källa: (Reko, 2014) 

Redovisningsuppdragets olika inriktningar enligt Reko: 

1. Bokföringsuppdrag 

2. Bokslutsuppdrag 

3. Årsbokslutsuppdrag 

4. Årsredovisningsuppdrag 

5. Koncernredovsiningsuppdrag 

6. Övriga närliggande konsultuppdrag 

Detta omfattar uppdrag som till exempel: 

 löneserviceuppdrag, 

 betalningsuppdrag, 

 övriga processhanteringsuppdrag (kund-/leverantörsreskontra), 

 budgetar och prognoser, 

 nyckeltal och kassaflöden, 

 inkomstdeklarationer,  

 skatterådgivning, 

 rådgivning till företagsledningen och  

 insourcinguppdrag 
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Bilaga III. Krav för auktorisation  

Krav för auktorisering enl. SRF 
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Bilaga IV. Presentation av respondenter 

De respondenter som representeras i uppsatsen är fyra redovisningskonsulter och fem 

egenföretagare. De fem första respondenterna här nedan är egenföretagare som använder 

sig av någon form av extern hjälp för deras redovisning, de fyra sista som presenteras är 

redovisningskonsulter. 

Respondent 1 

En kvinna som arbetar som frisör, hon har varit egenföretagare sedan 2013 när hon 

avslutade sin gymnasieutbildning och startade sin enskilda firma. Hon har sedan dess 

anlitat två olika redovisningskonsulter och revisor. Under intervjun använder hon enbart 

begreppet revisor trots att den externa hjälpen är från såväl redovisningskonsult som 

revisor. Intervjun tog 18 minuter och 40 sekunder och resulterade i 3111 ord. 

Respondent 2 

En man som bedriver lantbruk och har gymnasiekompetens som rörmokare. Startade sin 

enskilda firma 2006 och har sedan dess anlitat samma konsult för årsbokslut och 

deklaration men där den löpande bokföringen sköts med hjälp av familjemedlemmar. Han 

är medveten om att han anlitar en redovisningskonsult men vet inte vad skillnaden mellan 

redovisningskonsult och revisor är. Intervjun är inspelad i 9 minuter och 13 sekunder men 

pågick i 30 minuter, resulterade i 1730 ord. 

Respondent 3 

Manlig egenföretagare som grafisk formgivare och har utbildning inom grafisk 

formgivning. Har haft sin firma i 13 år, först som enskild firma och året efter startade han 

sitt aktiebolag. Försökte från början hantera redovisningen själv men insåg snabbt att han 

behövde extern hjälp och har sedan dess använt sig av samma person. Telefonintervjun 

pågick i 21 minuter och 41 sekunder och resulterade i 1577 ord som sedan 

kompletterades med ytterligare ett telefonsamtal.  

Respondent 4 

Kvinna som bedriver enskild firma som mental tränare sedan fyra år tillbaka. Har 

utbildning inom ett väktarföretag och inom träning. Anlitade från början en revisor som 

var väldigt dyr, försökte ett tag att göra det själv men har sedan ett år tillbaka en 
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redovisningskonsult som sköter redovisningen. Intervjun varade i 21 minuter och 40 

sekunder och resulterade i 3330 ord. 

Respondent 5 

Kvinnlig frisör som har varit verksam egenföretagare sedan flytten till Sverige för tio år 

sedan. Använder sig av extern hjälp med sin redovisning men vet inte om det är 

redovisningskonsult eller revisor och har använt sig av tjänsten sedan uppstarten. 

Intervjun varade i 9 minuter och 21 sekunder och transkriberingen blev 1339 ord.  

Respondent 6  

En kvinna med högskoleutbildning från Danmark och Sverige inom ekonomi som 

bedriver redovisningsbyrå sedan 1992. Har idag även en halvtidstjänst bredvid sitt eget 

företag där hon arbetar som redovisningskonsult. Intervjun varade i 42 minuter och 44 

sekunder och resulterade i 7283 ord. 

Respondent 7  

En kvinna som bedriver egen redovisningsbyrå och arbetar där som redovisningskonsult, 

något som hon påbörjade 2005 efter ekonomisk påbyggnadskurs på Komvux. Intervjun 

varade i 24 minuter och 39 sekunder och resultatet av transkriberingen blev 3599 ord. 

Respondent 8  

En man som är anställd på en redovisningsbyrå i nordöstra Skåne och arbetar som 

auktoriserad redovisningskonsult. Han har varit anställd på firman sedan 2008 men har 

tidigare erfarenhet som controller och gick ekonomisk högskoleutbildning som avslutades 

1991. Intervjun varade i en timme, en minut och 20 sekunder och resulterade i 8800 ord.  

Respondent 9  

En kvinna som är anställd på en större revisionsbyrå där hon arbetar som auktoriserad 

redovisningskonsult. Hon avslutade sin ekonomiutbildning 2003 och har sedan dess varot 

anställd på företaget där hon idag jobbar. Intervjun varade i 45 minuter och 45 sekunder 

och resulterade i 5953 ord.  
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Bilaga V. Intervjuguide – Redovisningskonsult  

Uppvärmningsfrågor: 

Vi börjar med att be respondenterna presentera sig kort: 

(Frågor som ska besvaras: Ålder, utbildning, yrkesverksamma år, antal år i företaget, 

antal år i yrket, var bor de) 

Öppna frågor: 

Hur marknadsför ni er? Vad erbjuder ni för tjänster? 

(Inriktning på vissa kunder, kundbesök, elektronisk reklam, broschyrer) 

Har kundernas efterfrågan på olika tjänster förändrats med tiden? Vilka tjänster 

efterfrågas? 

(ser ni ökning sedan reformen 2010 om slopad revisionsplikt, efterfrågan på utbildning?) 

Vad förväntar du dig av dina kunder? 

(I aspekt tid, material, kommunikation) 

Vad tror du att dina kunder förväntar sig av dig? 

(Gällande ex. rådgivning, ev. fusk) 

Hur får du in materialet från dina kunder? 

(struktur, elektroniskt, kontinuerligt, komplett) 

Hur tar kunden emot ert material? Får ni någon respons från kunden på det? 

(Frågor som att förstå, förklaringar, rådgivning) 

Finns det problem när det gäller förväntningar mellan er och kunderna? 

(Vilka och hur ser de ut. Varför tror du att de finns) 

Anser du att det existerar ett förväntningsgap mellan dig och din kund? 

Finns det ett behov av att minska gapet? 

Vad kan ni göra i så fall för att minska det?  
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Bilaga VI. Intervjuguide – Kund  

Uppvärmningsfrågor: 

Vi börjar med att be respondenterna presentera sig kort: 

(Frågor som ska besvaras: Ålder, utbildning, yrkesverksamma år, antal år i företaget, 

yrke, var bor de, hur länge egenföretagare) 

Hur relationen med extern hjälp ser ut: 

(Frågor som ska besvaras: hur länge har du haft rk, har du haft revisor, vika tjänster köper 

du) 

Öppna frågor: 

Hur relationen med extern hjälp ser ut: 

(Hur länge har du haft rk, har du haft revisor, vika tjänster köper du) 

Kan du ge ett exempel på en situation där det har fungerat mindre bra respektive bra i din 

relation till redovisningskonsulten? 

Vad förväntar du dig av din redovisningskonsult? 

(Finns det ett problem i relationen – ex. kommunikation) 

Hur gick det till när du anlitade din redovisningskonsult? 

(Muntligt, skriftligt. Genom rekommendationer eller sökte själv) 

Vad tror du att din redovisningskonsult förväntar sig av dig? 

(I aspekt av tid, material) 

Hur är ditt material när det lämnas iväg till din redovisningskonsult? 

(Elektroniskt, organiserat, slumpmässigt, rutinerat) 

Tror du att det finns förväntningar som kan ställa till problem?  

Skulle du vilja lära dig mer om hur man sköter ekonomin/redovisningskonsultens arbete? 

(efterfrågas utbildning?)  
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Bilaga VII. Öppet brev 

Har du eget företag i närheten av Kristianstad eller Hässleholm? Använder dig av extern 

hjälp till bokföring, deklaration med mera? Eller känner du någon som passar in på 

beskrivningen? 

Då är det dig, eller din vän, vi söker!  

Vi skriver just nu vårt examensarbete med inriktning redovisning/ revision på Högskolan 

Kristianstad och vi skulle behöva din hjälp. 

Känner du att du har möjlighet att ställa upp på en intervju den närmsta veckan för att 

hjälpa oss i vårt examensarbete? Hör då gärna av dig till oss här på facebook, tagga dig 

själv eller din vän, eller skicka ett pm, så kan vi boka in en tid. Givetvis är vi flexibla med 

dagar och tider! 

Tacksam för all hjälp vi kan få och alla delningar som sker, 

Lina Andersson & Jessica Ekelund 
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Bilaga VIII. Attribut av förväntningar 

 

 
Direkta förväntningar 

Vad redovisningskonsulter (rk) förväntar sig 

av kunder 

1. Ordning och reda I (antal) 

2. Ärlighet  II 

3. Feedback  IV  

4. Kontinuitet I 

5. Intresserad III 

6. Ställa frågor  II 

7. Kunskap  II 

8. Trevliga I 

9. Förtroende I 

10. Öppen I 

11. Trovärdiga I 

Vad kund uppfattar att rk förväntar sig av 

kund 

1. Ordning och reda IV 

2. Våga fråga I 

3. Betala rks faktura I 

4. Tillhandahålla nya kunder I 

Vad kund förväntar sig av rk 

1. Problemlösare II  

2. Rätt  IV 

3. Nytta för kostnaden  II 

4. Förklaring av ekonomiska termer utan att 

efterfråga det  I 

5. Relation  II 

6. Rådgivning III 

7. Svar på direkta frågor  III 

8. Trygghet II 

9. Information  II 

10. Tillit I 

11. Svar på ”dumma” frågor II 

Vad rk uppfattar att kund förväntar sig av rk 

1. Feedback (material) på utsatt tid  I  

2. Rätt I 

3. Mervärde nytta > kostnad I 

4. Snabba frågor  I 

5. Problemlösare  I 

  

 

 

 

 

  

 

Indirekta förväntningar 

Vad rk förväntar sig av kunder 

1. Intresserade kunder I 

2. Att ta bokföringen på allvar I 

3. Se nyttan I 

 

Vad kund uppfattar att rk förväntar sig av kund 

1. Mer eget arbete I 

2. Feedback, våga fråga I 

3. Intresse I 

 

Vad kund förväntar sig av rk 

1. Det bästa för mig  IV 

2.  Påminna om viktiga datum etc III 

3. Kommunikation I 

4. Snabb hantering  I 

5. Nytta > kostnad vid liten byrå I 

6. Rätt IV 

7. Tillit, förtroende IV 

8. Tillgänglig 24/7 I 

9. Empati I 

10. Att RK ska vara påläst I 

11. Gratis rådgivning från liten byrå I 

Vad rk uppfattar att kund förväntar sig av rk 

1. Det bästa för kunden  I 

2. Betala mindre skatt I 

3. Gråzonen III 

4. Mer ansvar än rimligt II 

5. 24/7 svar II 

6. Mervärde I 

7. Rätt  II 

8. Informera I 

9. Orimlig förväntan-tillväxt IV 

10. Gratisuppdrag III
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