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SAMMANFATTNING  
 

 

Hur skulle kvalitetsegenskaper inom kvalitetsäkerhetssystem kunna hjälpa ett mindre 

redovisnings- och konsultföretag att utvecklas och tillfredsställa kundernas krav på 

tjänstekvalitet? Den här studien bygger på befintlig teori kring kvalitetsegenskaper 

inom kvalitetssäkerhetssystemen CRM, ISO, TQM och Reko, och på SERVQUAL som 

visar vilka kriterier kunder ofta har på tjänstekvalitet. Undersökningen har byggts vidare 

på systemen och SERVQUAL för att få fram hur ett redovisnings- och konsultföretag 

arbetar och hur det kan utvecklas och tillfredsställa sina kunder. Kundernas upplevelser 

av tjänstekvalitet och deras relation till fallföretaget har undersökts för att få fram vilka 

krav och förväntningar de har. Syftet är att undersöka av vilka beståndsdelar och 

kvalitetsegenskaper som kvalitetssäkerhetssystem byggs upp av och därefter undersöka 

om det finns möjligheter för redovisnings- och konsultföretaget att utveckla sin 

kvalitetssäkring. Rekommendationer tas fram för att försöka förbättra egenskaper som 

kunden upplever utgör kvalité. 

 

Studien är en kvalitativ fallstudie, med en deduktiv metodansats. Kunskapssynen är 

positivistisk, med ett inslag av etnografisk syn. Intervjuerna, som ska ge svar på 

subjektiva upplevelser, är semi-strukturerade och respondenterna är valda genom ett 

icke-sannolikhetsurval.  

 

Den teoretiska referensramen består av forskning kring kvalitetssäkerhetssystem där 

beståndsdelarna, riktlinjer visar vad som är viktigt för en organisation att ha för att nå 

framgång. Dessa delar, riktlinjer utgör olika kvalitetsegenskaper som behövs internt 

inom en verksamhet och kan påverka utåt externt. Egenskaperna passar in i 

SERVQUAL, som består av fem dimensioner; materiellt, tillförlitlighet, mottaglighet 

och tillgänglighet, säkerhet och empati, och visar att det finns ett samband mellan vad 

ett kvalitetssäkerhetssystem kan göra för ett företag, och vad som krävs för att 

tillfredsställa kundernas krav, behov och förväntningar.  

 

Flera kvalitetsegenskaper visade sig nödvändiga att utveckla och drivas framåt. Internt 

inom redovisnings- och konsultföretaget kan det t.ex. behövas mer dokumentation av 

arbetsbeskrivningar och rutiner, de kan även behövas för kunderna. Spridning av 

information kan säkras genom att det inte enbart sker muntligt. Framtidsplaner kan 

diskuteras och förmedlas till alla som kan påverkas av dem. Servicen upplevde 

respondenterna bland kunderna var bra, de känner sig trygga och säkra, det förekommer 

sällan några fel. Det finns några ytterligare krav som kunderna vill skall förbättras, och 

som skulle göra att förväntningarna uppfylls. Små förbättringsåtgärder kan leda till 

högre kvalitetssäkring och göra att kunderna blir ännu nöjdare.  
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Förord 
 

Det här examensarbetet har utförts på Handelshögskolan vid Umeå Universitet under 

ramen för Civilekonomprogrammet. Tack vare frivilliga respondenter från 

redovisnings- och konsultföretaget och deras kunder har den här undersökningen varit 

möjlig att genomföra.  

 

Det är flera personer som har bidragit till färdigställandet av detta examensarbete. Jag 

vill börja med ett stort tack till min handledare Åke Gabrielsson, som under hela 

arbetets gång bidragit med kunskap, betydelsefulla synpunkter och engagemang. Jag 

vill även tacka alla respondenter som ställde upp och lät sig intervjuas. Slutligen vill jag 

tacka alla nära och kära som funnits där och stöttat mig under arbetets gång.  

 

Jag hoppas att det här examensarbetet ska illustrera redovisnings- och konsultföretags 

och kunders upplevelser av kvalitetsegenskaper och hur relationen är mellan dem. 

Därmed kan mervärde och nytta tillfogas, främst för redovisnings- och konsultföretag 

som kan arbeta med detta för att utvecklas och tillfredsställa sina kunder ytterligare. 

Förhoppningen är att intresse ska skapas för både verksamheten och andra intressenter.  

 

Trevlig läsning! 

 

Umeå, 27 maj 2012 

 

 
Marie Magnusson 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel introduceras bakgrunden till valda problemområdet kring kundernas 

förväntade kvalitet. Olika kvalitetssäkringssystem presenteras och betydelsen av 

kundtillfredsställelse. Det presenteras även en problemformulering och ett syfte.  

1.1 Problembakgrund  

Kvalité kan förekomma i olika bemärkelser och sammanhang, det kan vara kvalitén av 

en produkt eller tjänst, egenskaper som förväntas existera eller uppfyllande av ett behov. 

På en mataffär kan det vara funktionen på en flaska, hållbarheten på en förpackning 

eller hur bra maten smakar. Kvalité finns även kring transport, där det väsentliga är att 

den sker problemfritt och inom förväntad tidsram. ISO 9000 (1994, s. 317), den 

internationella standarden för kvalitetssystem, definierar kvalitet som alla sammantagna 

egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade 

eller underförstådda behov. 

 

Individer associerar och relaterar till begreppet kvalitet med varierande betydelse och ur 

olika perspektiv. Kvalitet förknippas oftast med något positivt, och till någonting som 

har bra egenskaper. Kunder är t.ex. i högre grad medvetna om kostnader och värde, där 

egenskaper kring kvalitet har betydelse, och relationen som sammanbinder dem. Det 

kan vara i form av leveranstid, erhålla rätt produkt eller tjänst, lättillgänglig information, 

respons och kontakt. Produkter eller tjänster med goda kvalitetsegenskaper från början 

leder till minskade returer i riktning mot företagen, eftersom nöjda kunder lämnar inte 

retur och klagar inte på varan eller tjänsten. Vilket i sin tur bl.a. reducerar garanti- och 

reparationskostnader. Förbättrade kvalitetsegenskaper kan dessutom öka effektiviteten 

och därmed bidra med snabbare leveranser, vilket medverkar till nöjdare kunder 

(Blocher et al., 2010, s. 746–749). För att kunna skapa ytterligare kvalitetsegenskaper 

och bidra med mer värde till kunderna gäller det att kunna effektivisera arbetet.  

 

Effektivitet kan således bidra till genererande av kvalitet eftersom det visar graden av 

måluppfyllelse, dvs. i vilken utsträckning företaget når upp till sina mål (Ax et al., 2007, 

s. 17). Enligt Bergman och Klefsjö (2007, s. 481) är effektivitet förmågan att utnyttja 

organisationens resurser för att uppnå ett resultat. Ett resultat härleds med hänsyn till 

vad som främst önskas, vilket behov som är mest angeläget att tillfredsställa eller 

utifrån hur det kan bringa störst nytta eller generera mest efterlängtade effekter (Borg, 

1996, s. 12). För att åstadkomma ett resultat krävs ett mål, i dagens samhälle är 

egenskaper som associeras med kvalité ett mål som är icke förhandlingsbart (Blocher et 

al., 2010, s. 746). Kvalitetsegenskaper är ett ofrånkomligt krav för verksamheters 

överlevnad.  

 

Värdering av kvalitetsegenskaper varierar beroende på vem som gör bedömningen och 

på vad. Kvalitetsegenskaper som förknippas med varor är lättare att värdera eftersom 

det är förenat till mer materiella ting och förekommer i form av paketering, stil, 

hållbarhet, känsla eller passform, medan kvalitetsegenskaper i förhållande till tjänster 

innehåller färre konkreta aspekter och blir följaktligen svårare att utvärdera. Det är inte 

enbart resultatet av tjänsten som utgör kvalitén, utan det påverkas även av sättet som 

tjänsten levereras på. (Parasuraman et al., 1985, s. 42–43) Enligt Zeithaml et el., (1988, 

s. 35) uppkommer kvalité inom de flesta tjänster under leveransen av servicen. Sker 

leveransen i tid och på rätt sätt som utlovat ökar tillförlitligheten och tillfredsställelsen 
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hos kunden. God service ökar kvalitén och medför nöjdare kunder. (Parasuraman et al., 

1991a, s. 43-45)  

 

Inom företagsekonomiska yrken är service ofta en viktig del i arbetsprocessen, detta 

gäller främst inom tjänsteföretag. Service är det som skapar kundrelationer, god service 

ger, i vanliga fall, återkommande kunder. I Sverige växer tjänstesektorn allt mer och 

behovet av att köpa kunskap blir allt större. Kvalitetsegenskaper i tjänster är viktiga för 

att skapa förtroende mellan företag och kunder. (Sternhufvud, 1998, s. 15) Det kan 

anses som kostsamt att tillhandahålla hög grad av kvalitet. Crosby (1988) menar att 

själva kvalitén är gratis, det är kostnader för att tillhandahålla kvalitén som har sitt pris. 

Det kan handla om extra arbete, garantier, kontroller och tester, eller utgifter för 

tekniska förändringar. (Crosby, 1988, s. 124-125) Det går även att tolka kostnaden för 

kvalitet som utgiften för att inte tillgodose kraven, alltså kostnaden för att göra saker fel 

(Crosby, 1988, s. 28).  

 

För företag är kvalitetsegenskaper grundläggande för att tillfredsställa kunderna. Brister 

och fel kan leda till klagomål och missnöjda kunder, vilket företag vill undvika. (Ax et 

al., 2007, s. 612). Utan kunder finns ingen verksamhet, av den anledningen finns starka 

incitament och motiv hos företagen att tillhandahålla bra kvalitetsegenskaper i avsikt att 

tillfredsställa kundernas behov och önskningar. Bergman och Klefsjö (2007, s. 25) 

förklarar betydelsen av förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar 

återfinns i kvalitén.  

 

Kunder avgör hur kvalitén upplevs, men en kund är inte enbart i form av en konsument, 

det kan även vara ett annat företag. När kunden är ett annat företag uppstår en business-

to-business miljö där förhållandena karaktäriseras av att båda parter agerar för en 

organisation. Under dessa omständigheter är det viktigt att ha förståelse för kundens 

verksamhet. (Rauyruen & Miller, 2007, s. 21) Kvalitetsegenskaper har betydelse oavsett 

vem kunden är och vilken tjänst som genomförs. Tidigare forskning kring business-to-

business relationer trycker lite mer på kommunikationens betydelse, medan bl.a. 

förtroende, engagemang, tillfredsställelse och tjänstekvalité är viktiga aspekter oavsett 

om kunden är en enskild individ eller ett annat företag (Rauyruen & Miller, 2007; 

Holmlund, 2008; Chenet et al., 2010; Richard et al., 2007; Parasuraman et al., 1985, 

1991a). Differentieringens betydelse, tillhandahållande av flera tjänster, har också börjat 

diskuteras, men skulle behöva undersökas ytterligare. Chenet et al., (2010, s. 342) 

menar att differentiering kan förbättra business-to-business relationer med hjälp av tillit 

och tillhandahållande av tillfredsställelse. Med fler tjänster till samma kund, blir det mer 

besvärligt för kunden att byta tjänsteföretag och värdet för kunden ökar vilket skapar 

konkurrensfördelar till företaget som tillhandahåller tjänsterna. Kompetensen bör finnas 

inom företaget för att kunna tillhandahålla flera tjänster. Om företaget nischar in sig mot 

en marknad där samma sorts kunder finns, kan de rätta kvalifikationerna existera för att 

tillgodose kunderna med deras behov. (Sheriff, 1996, s. 72) Företag måste arbeta för att 

tillgodose kvalitetsegenskaper som kunderna förväntar sig.  

 

För att det ska vara möjligt att säkerställa kvalitetsegenskaperna inom företag krävs det 

att arbetsprocessen fungerar och att det finns ett fungerande system. Alla medarbetare 

bör vara medveten om vad som gäller och hur allt fungerar. Som hjälp för att säkerställa 

kvalitetsegenskaperna finns olika system och rekommendationer som kan användas. 

Dessa system fungerar på varierande vis men i slutändan är målet ökad kvalitetssäkring.  
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International Organization for Standardization (ISO) innehåller olika familjegrupper, 

samling standarder med samma kategorier, där ISO 9000 presenterar en generell 

standard som består av krav för hur kvalitetsledningssystem kan implementeras på olika 

företag (ISO). Denna standard går att implementera i princip vilket företag som helst, 

den förekommer för att underlätta och förbättra företags kvalitetsprocesser för att kunna 

möta kundernas behov. (Swedish Standards Institute [SIS]) Processtänkande är enligt 

Borg (1996) kärnan i modernt kvalitetstänkande. Kundernas krav ska hela 

organisationen ha i fokus och arbetet ska utföras med gemensamma processer i avsikt 

att säkerställa jämn kvalitet. (Borg 1996, s. 77–78) ISO 9001 innehåller 58 krav som 

baseras på åtta principer, dessa principer är ledarskap, kundfokus, processinriktning, 

systemangreppssätt för ledning, medarbetarnas engagemang, faktabaserande beslut, 

ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer och ständiga förbättringar. (SIS) 

Dessa åtta principer kan jämföras med nyckelkomponenterna inom Total Quality 

Management (TQM), som är en uppsättning av vägledande principer (Abdullah, 2010, 

s. 6). Nyckelkomponenterna inom TQM är ledarskap, hantering av människor, 

kundfokus, användning av information och analys, processutveckling och strategi och 

kvalitetsplanering (Samson & Terziovski, 1999, s. 393–394).   

 

Ett annat kvalitetssäkerhetssystem är Customer Relationship Management (CRM), 

vilket är till för att förbättra långsiktiga kundrelationer genom att förbättra 

arbetsprocesser och användandet av teknologi. (Shanks, et al., 2009, s. 264) CRM har 

även en positiv påverkan på business-to-business relationer (Richard et al., 2007, s. 

941). Enligt Chen och Popovich (2003, s. 675) integreras CRM av tre viktiga 

dimensioner; människor, process och teknologi. Dessa är relaterade till de tre 

perspektiven som Saeed et al. (2011) framför i sin artikel.  

 

En mer specialiserad kvalitetssäkring som finns för auktoriserade redovisningskonsulter 

är Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. Reko-handboken 

Redovisningstjänster enligt Reko i praktisk tillämpning, är ett hjälpmedel för att 

beskriva principer och krav, som ingår i Reko, på ett mer praktiskt sätt som följer 

arbetsprocessen. I handboken beskrivs hur bl.a. genomförande och planering av arbetet 

kan tillgodose bra egenskaper som utgör kvalité. Den ger även förklaring på hur rutiner 

och sammanställningar kan bidra till kvalitetssäkring och vara grunden för 

kvalitetskontroll. (Far förlag, 2010a) 

 

Det som återkommer i kvalitetssäkerhetssystemen är kunderna. Kundfokus, uppfylla 

kundernas behov och förväntningar, kundservice osv. allt hänger ihop med företagens 

prestationer och vilka kvalitetssystem de använder och på vilket sätt de utnyttjas. Det är 

kunderna som är domaren, de har tolkningsföreträde och avgör vad som är kvalitet. 

Upplevelsen av kvalitetsegenskaper varierar från kund till kund beroende på tidigare 

erfarenheter, förväntningar och imagen som företaget speglar. (Parasuraman et al., 

1985, s. 48) Attityder som kunderna möts med och innehar själva påverkar givetvis 

deras uppfattning om företaget och det är betydelsefullt att tjänster genomförs av 

kompetent personal och att kunderna känner att de får ut värde för sina pengar. Skapas 

värde hos kunden ökar chansen att återköp sker. Är tjänstekvaliten hög, reduceras i de 

flesta fall kunderna priskänslighet, vilket då skapar tillfälle för företaget att öka priserna 

och därigenom bli mera lönsamma. (Parasuraman et al., 1991a, s. 40; Sternhufvud, 

1998, s. 21; Rauyruen & Miller, 2007, s. 22–23)  
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Oavsett vilken typ av tjänst som genomförs är kundernas kriterium likartade för 

värderingen av kvalitén. Parasuraman et al., (1988) beskrev i sin artikel utvecklingen av 

multipelobjektskalan för mätning av servicekvalité (SERVQUAL) utifrån kundernas 

förväntningar. SERVQUAL består av fem dimensioner: (Parasuraman et al., 1988, s. 

23) 

 Tangibles (Materiell) 

 Reliability (Tillförlitlighet) 

 Responsiveness (Mottaglig, tillgänglighet) 

 Assurance (Säkerhet) 

 Empathy (Empati)  

 

Dimensionerna återkommer vid flera tillfällen i forskningen. De är ett bra sätt att 

kategorisera in kundserviceförväntningarna på och indikerar konstruktionen av upplevd 

servicekvalité, både hos enskilda konsumenter och bland företag. SERVQUAL är en 

användbar startpunkt för bedömningen och förbättring av servicekvalité. (Parasuraman 

et al., 1988, s. 23, 1991a, s. 41, 1991b, s. 445; Zeithaml et al., 1988, s. 45; Parasuraman, 

1998, s. 313; Chenet et al., 2010, s. 339; Canceres & Paparoidamis, 2007, s. 840; Song 

et al., 2009, s. 575) SERVQUAL är kopplat till både tjänster och business-to-business 

relationer, däremot finns det inte lika mycket forskning kring mindre företag, 

framförallt mindre svenska företag, även om de svenska företagen kanske inte skiljer sig 

markant från andra mindre företag. Här finns ändå ett gap i forskningen, om mindre 

företag, som avses att undersöka. De fem dimensionerna i SERVQUAL är till för att 

förbättra servicekvaliteten och det finns en sammanlänkning mellan dessa och de olika 

kvalitetssäkerhetssystemen som nämnts tidigare.  

 

Det finns forskning kring kunders förväntningar, där förväntningar agerar som referens 

för utvärdering av tjänstens prestanda (Parasuraman et al., 1994, s. 201). Det finns även 

ett positivt samband mellan registrering av kvalitetssystem och framförandet av 

kvalitetsegenskaper (Gotzamani & Tsiotras, 2001, s. 1337., Kuo et al., 2009, s. 1329; 

Stroyan & Brown, 2012, s. 59). Enligt Kuo et al., (2009, s. 1329, 1331), upplevs 

förbättringar lika effektiva inom både service- och tillverkningsenheter. För att ett 

system ska fungera krävs förståelse och riktlinjer mot målet och strategin. (Richard et 

al, 2007, s. 939). Det är svårt att veta om förväntningar kan appliceras till alla typer av 

företag och i kombination med en business-to-business relation där det levererande 

företaget är av mindre storlek och tillhandahåller tjänster. I mindre företag kan det 

ibland upplevas vara lättare att falla in i samma rutiner och missa effektivare 

tillvägagångssätt som kan underlätta arbetsprocessen och därigenom öka kvaliteten i 

form av t.ex. snabbare leveranser. Utvecklingen av kundens behov är viktig att följa för 

att undersöka om förväntningarna av kvalitetsegenskaperna, effektiviteten och 

kommunikationen uppfylls och förändras med tiden eller om de förblir densamma. Av 

dessa orsaker vill författaren till denna studie undersöka om kundernas förväntningar 

och behov sammanfaller med ett mindre tjänsteföretags utbud och deras tro att de 

levererar det kunden vill ha.  

 

Studien i detta arbete kommer i första hand att fokusera på ett mindre företag som är 

stationerat i Västerbotten Företaget har idag inget specifikt kvalitetssäkerhetssystem, 

även om de för sina egna dokumentationer och planeringar för att försöka skapa bra 

kvalitet. Genom att gå igenom hela arbetsprocesserna och försöka strukturera upp hur 

arbetsprocessen egentligen går tillväga, kan utveckling skapas och förbättringar 

åstadkommas. Som nämnts tidigare är det kunderna som avgör kvalitén och därför 
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kommer kunderna att ligga i fokus och vara involverade i processen. I detta 

sammanhang är kunderna andra företag, alltså förekommer det business-to-business 

relationer. Det är alltid svårt att bedöma om saker ses ur samma perspektiv, därför 

skulle det vara intressant att undersöka om kundernas förväntningar på tjänstekvalitet 

lättare kan uppfyllas med hjälp av kvalitetsegenskaper inom kvalitetssäkerhetssystem.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Utifrån problembakgrunden har följande problemformulering tagits fram: 

 

Hur skulle kvalitetsegenskaper inom kvalitetsäkerhetssystem kunna hjälpa ett mindre 

redovisnings- och konsultföretag att utvecklas och tillfredsställa kundernas krav på 

tjänstekvalitet? 

 

1.3 Syfte 

Huvudsyfte:  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka beståndsdelar och 

kvalitetsegenskaper som kvalitetssäkerhetssystem byggs upp utav och genom en 

fallstudie länka dessa till ett mindre redovisnings- och konsulttjänsteföretag. Genom en 

kvalitativ fallstudie och analys kommer kundernas förväntningar och behov att 

undersökas för att se om de sammanfaller med ett mindre redovisnings- och 

konsultföretags utbud och deras tro att de levererar det kunden vill ha. Därefter kommer 

rekommendationer att tas fram för att försöka förbättra egenskaper som kunden 

upplever utgör kvalité. 

 

Detta kan delas upp två syften, ett teoretiskt och ett praktiskt.  

 

Teoretiskt: genom teorin angående kvalitetssäkring identifiera möjligheter till 

förbättringar av arbetsprocesser inom ett mindre redovisnings- och konsulttjänsteföretag 

för att kunna tillhandahålla kvalitetsegenskaper som tillfredsställer business-to-business 

relationerna.  

 

Praktiskt: kartlägga redovisnings- och konsulttjänsteföretagets arbetsprocesser ur både 

effektivitets- och kvalitetsegenskapsperspektivet för att sedan jämföra med kundernas 

förväntningar och behov av tjänster och utifrån det, med hjälp av teorin, bidra med 

konkreta rekommendationer om förändringsåtgärder som ökar kvalitén i business-to-

business relationerna.  

1.4 Avgränsning 

Genom att avgränsa studien till att undersöka ett redovisnings- och konsulttjänsteföretag 

och dess kunder kan en djupare förståelse bildas av hur det specifika förhållandet 

fungerar mellan företaget och kunderna och vad som kan hjälpa företaget att förbättra 

kvalitetsegenskaperna.  

 

Studien kommer inte i detalj att redogöra hur de olika kvalitetssäkerhetssystemen 

fungerar och hur de kan implementeras i en verksamhet, utan de olika beståndsdelarna 

kommer att plockas ut och sammanlänkas med SERVQUAL för att försöka hitta det 

som kunderna främst efterfrågar.   
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1.5 Disposition  

Kapitel 1 – Inledning: Det inledande avsnittet tar upp de relevanta kring 

ämnesområdet kvalitet, kvalitetssäkerhetssystem och SERVQUAL. Det visar vilken 

tidigare forskning som finns och varför detta område är intressant att forska vidare 

inom. I kapitlet ingår även en problemformulering, syftet med studien och vilka 

avgränsningar som gjorts.  

 

Kapitel 2 – Vetenskapliga utgångspunkter: I det här kapitlet presenteras vilka 

tidigare erfarenheter författaren har, i form av en förförståelse, det visas också att 

författaren skriver på uppdrag åt ett mindre redovisnings- och konsultföretag. Det 

behandlar vilken access som funnits, vilket perspektiv som styr studien, vilken 

metodansats och kunskapssyn som används. Avsnittet avser också att redovisa 

tillvägagångssättet för datainsamlingen och kritik mot källorna som används.  

 

Kapitel 3 – Teori: Teoriavsnittet kommer att presentera befintlig teori angångende 

kvalitetssäkerhetssystem och SERVQUAL. De system som kommer att behandlas är 

CRM, ISO, TQM och Reko. Systemen och SERVQUAL kommer att sammanlänkas för 

att hitta sambanden mellan dem och visa att de olika beståndsdelarna och 

kvalitetsegenskaperna hör till SERVQUAL, kriterier för kundernas behov och 

förväntningar.  

 

Kapitel 4 – Studiens genomförande: I det här kapitlet avslöjas hur författaren gått 

tillväga för att genomföra undersökningen. Först introduceras undersökningsdesignen 

som följs av datainsamlingsmetoden, det är kvalitativ fallstudie som utförs och då är 

intervjuer en lämplig insamlingsmetod för undersökningen. Det argumenteras för valet 

av respondenter och intervjutillfället och databearbetningen framställs. Avslutningsvis 

behandlas tankar kring intervjuerna. 

 

Kapitel 5 – Empiri: Empiriavsnittet redovisar respondenternas svar från intervjuerna. 

Det börjar med en beskrivning av fallföretaget, som därefter följs av respondenternas 

svar från redovisnings- och konsultföretaget. Det presenteras en liten sammanfattning 

innan respondenternas svar från kunderna redogörs, som också avslutas med en 

sammanfattning. I de olika delarna kommer jämförelser in mellan alla olika 

respondenter för att se skillnader och likheter mellan kunderna och redovisnings- och 

konsultföretaget.     

 

Kapitel 6 – Analys: I det här kapitlet genomförs en analys av empirin med hjälp av det 

material som inhämtats under undersökningen, här kommer den befintliga teorin 

kopplas in. Empiri och teori jämförs och likheter presenteras och diskuteras. 

Respondenternas svaranden tolkas och undersöks ytterligare för att lägga grunden för 

slutsatserna.  

  

Kapitel 7 – Slutsatser: I kapitel sju presenteras de slutsatser som kan dras med 

utgångspunkt från resultatet av undersökningen. Det som var syftet med 

undersökningen tas upp, det vill säga undersöka vilka beståndsdelar och 

kvalitetsegenskaper som kvalitetssäkerhetssystem byggs upp utav och länka dessa till 

ett mindre redovisnings- och konsulttjänsteföretag. Problemet besvaras och förslag på 

fortsatta studier tas upp.  
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Kapitel 8 – Rekommendationer: Det här avsnittet tar fram rekommendationer för att 

försöka förbättra kvalitetsegenskaper som kunden upplever utgör kvalité. Det 

presenteras förslag på små som stora förändringar som kan genomföras, alla grundar sig 

på empirin, med stöd från den befintliga teorin. En del förslag baseras på förslag 

och/eller önskemål som respondenterna själva framhävde.  

 

Kapitel 9 – Studiens bidrag och vidare forskning: I det här avsnittet kommer studiens 

kontribution att diskuteras, både teoretiska och praktiska bidrag behandlas. Detta visar 

att studien inte enbart är till nytta för fallföretaget. Det finns mer forskning som kan 

genomföras inom detta område, det kommer ges ut förslag på vad som kan forskas 

vidare inom.  

 

Kapitel 10 – Sanningskriterier: I det här kapitlet diskuteras det kring studiens 

trovärdighet och äkthet. Det görs genom reliabilitet och validitet, vilka kan vara i olika 

former. De som kommer behandlas här är tillförlitlighet och pålitlighet, äkthet, 

överensstämmelse och möjlighet att konfirmera och överförbarhet.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

Det här kapitlet behandlar de vetenskapliga utgångspunkterna för denna studie. Dessa 

är förförståelse, uppdraget, access, perspektiv, metodansats, kunskapssyn, 

datainsamling och källkritik. 

2.1 Förförståelse  

Med förförståelse menas vilken tidigare kunskap som finns och vilken förståelse som 

förekommer kring det relevanta ämnet. Eftersom tidigare erfarenheter och kunskaper 

kan påverka synen och förhållningssättet är det viktigt att det redovisas i en studie i ett 

tidigt skede. Då kan studien bli lättare att värdera och tilliten för den ökar. (Widerberg, 

2002, s. 26; Wallén, 1996, s. 81) Författaren till denna studie är student på 

Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Studien har i 

första hand påverkats av företaget som studien är kopplat till, men även av 

civilekonomutbildningen där kurserna har bidragit med kunskaper inom bl.a. 

organisationsprocesser, företagsekonomiska nyckeltal och värdet av kvalitet och 

säkerhet inom redovisning.  

 

Intresse för redovisnings- och konsultföretaget uppkom först i praktikkursen då 

författaren genomförde sin praktik på företaget. Fortsatt samarbete genom 

sommarvikariat och extraarbete ledde till att just denna studie skulle genomföras. 

Genom vetskap om företaget och samverkan med uppdragsgivaren kunde brister 

upptäckas i arbetsprocessen. Detta medförde inspiration till utvecklandet av idéer om 

studiens innebörd och vilka begränsningar som behövde tillämpas för genomförandet. 

Eftersom företaget är känt för författaren bidrar det till fördelar i form av kunskap om 

verksamheten och förståelse kring arbetsmiljön och rutiner. Nackdelen med att arbeta 

inom företaget som studien riktar sig mot är att objektiviten kan påverkas, 

synen/perspektivet på företaget har influerats av erfarenheter och eventuella intervjuer 

med medarbetarna kan resultera i att all information inte kommer fram eftersom de kan 

misstänka att informationen de ger ut, på något sätt kommer ut till ledningen. För att 

undvika att studien påverkas negativt av att författaren arbetar inom företaget kommer 

författaren att försöka vara opartisk och se på företaget från ett externt perspektiv.  

 

Ämnesvalet är ett ganska okänd ämnesområde för författaren, det gör att det blir ännu 

intressantare att undersöka. Kvalitetssäkerhetssystem används på många företag, men 

författaren har inte arbetat direkt med ett, däremot är alla kund i någon form vid något 

tillfälle och det gör att det finns förståelse för vilka typer av kriterier som finns hos 

kunder och vad som förväntas av ett företag som tillhandahåller produkter eller tjänster. 

Personligen tror författaren att det finns förbättringar som kan genomföras för att 

tillfredsställa redovisnings- och konsultföretags kunder ytterligare. Kvalitetsegenskaper 

inom kvalitetssäkerhetssystem kan förmodligen bidra med ökas kvalitet som i sin tur 

tillgodoser kunderna med sina krav och förväntningar. Däremot kanske inte ett system 

passar perfekt in på redovisnings- och konsultföretag, utan det kan vara vissa delar som 

bidrar till förbättring.  

 

Tanken är att studien ska kunna bidra med rekommendationer som ska bringa mervärde 

för företagets kunder. Av den orsaken kommer intervjuerna främst att genomföras på 

kunderna och eftersom författaren inte har någon personlig relation eller har arbetat 

direkt med dem, gör det att kunderna kan se intervjuaren som en utomstående och inte 
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likvärdig med en anställd på företaget. Vilket leder till att objektiviteten kvarstår och det 

kan underlätta aspekten ur kundernas perspektiv.  

 

Begränsningar av ämnet får inte bli för stora, det är viktigt att kunna granska flera 

infallsvinklar och betrakta ur olika perspektiv. Därför kommer tidigare forskning om 

mindre företag, business-to-business relationer, kvalitetssäkerhet och olika former av 

kvalitetssäkerhetssystem att agera bas för undersökningen.  

2.2 Uppdrag 

Företaget som är uppdragsgivare upptäckte vissa brister angående 

redovisningstjänsternas kvalitetsprocess. Medvetenheten om att olika kvalitetssystem 

existerar gjorde att nyfikenheten om det skulle vara möjligt att implementera någon 

form av system som kan kvalitetssäkra arbetsprocesser i ett mindre tjänsteföretag 

uppkom. Detta skulle kunna skapa mervärde för kunderna. Eftersom företaget hade 

kännedom om författarens studiesituation uppstod idén om genomförandet av en studie.  

 

Eftersom att studien är grundad på ett uppdrag, finns det avgränsningar i den. Fokus 

ligger på ett företag och dess kunder. Företaget är dessutom av mindre storlek, med två 

delägare, fyra heltidsarbetare och två deltidsarbetare, och levererar tjänster till andra 

företag i form av en business-to-business relation. Detta bidrar till att studien blir svår 

att generalisera. Företaget har varit med och valt ämnesområdet och diskuterat kring vad 

som ska ingå i studien, därefter har det inte varit någon involvering från företaget annat 

än att de har ställt upp med respondenter till intervjuerna.  

 

Företaget och dess kunder som intervjuades är anonyma av etiska skäl och som ansvar 

mot omgivningen. Kunderna som intervjuats i studien väljs ut på egen hand av 

författaren och de kommer att vara anonyma gentemot företaget eftersom det kan vara 

en nackdel om företaget väljer kunderna och är medvetna om vilka som intervjuas. 

Väljer företaget kunderna försvinner anonymiteten och urvalet kan influera studien mot 

en riktning. Viss distans måste hållas mot företaget för att studien inte ska speglas för 

mycket av det. Enligt Gustafsson et al., (2001, s. 245) kan det upplevas som emotionellt 

att ha sitt namn nertecknat i ett arbete som utförts.  

 

Studien är alltså inte grundad helt på egna initiativ av författaren utan den har influerats 

av det mindre redovisnings- och konsultföretaget, vilket påverkar förutsättningarna 

genom att inriktning mot kvalitetssäkerhetssystem förmodligen inte hade valts av 

författaren själv. Eftersom författaren är mer inriktad mot redovisning blir detta 

ämnesval lite avsides från tidigare fördjupningskurser. Däremot finns kunskaper kring 

räkenskaper, bokföring och annat liknande inom redovisning, som är kopplat till 

tjänsterna företaget erbjuder. Även om ämnet är inriktat mer mot service management, 

är det ändå i anslutning till redovisning.  

2.3 Fallstudiens möjligheter och hinder 

Valet av en fallstudie grundas på forskningsproblemets art och vilka frågor som vill 

ställas. Med en fallstudie kan sociala enheter undersökas som har betydelse för att förstå 

företeelsen i fråga. Utförandet av en fallstudie har sina för- och nackdelar, dvs. 

möjligheter och hinder. (Merriam, 1994, s. 46) För att förstå och ge insikt i hur en 

situation är, kan en fallstudie vara en bra metod att använda. Nackdelen med en 

fallstudie är enligt Merriam (1994, s. 47) att den kan bli för lång och detaljerad om inte 

rätt utrymme hittas för varje del, den kan också uppfattas ge ut helheten, men egentligen 
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utgör den bara en del av helheten. Eftersom det är forskaren själv som samlar in 

materialet och analyserar informationen är det upp till författaren att på egen hand 

använda sin förmåga och känsla för att utföra arbetet, det kan vara både en fördel och en 

nackdel. En annan begränsning med fallstudier är generaliseringen av resultatet, det kan 

vara svårt att generalisera en fallstudie. (Merriam, 1994, s. 47-48) Däremot kan en 

fallstudie utveckla kunskap inom ett specifikt område som i sin tur kan ge möjlighet till 

ökad förståelse och påverka och förbättra verksamheter eller tillämpningen (Merriam, 

1994, s. 46). Även om det finns möjligheter och hinder med fallstudier, är det själva 

syftet med studien och problemformuleringen som ställs, som har betydelse för om 

metoden är rätt att använda.  

2.4 Access 

Access till tidigare undersökningar, artiklar och till det mindre redovisnings- och 

konsultföretaget har varit bra. Kvalitetssäkerhetssystem har varit och är fortfarande 

aktuellt och ett utvecklande ämne. Det har gjort att det existerar tidigare forskning som 

varit relevant för studien. Företaget har bidragit med material och ”lånat” ut 

medarbetare en kortare stund så att intervjuer kunde genomföras. Tillgången till 

information har varit god och inga större problem har dykt upp.  

2.5 Perspektiv 

Med perspektiv menas vilket synsätt eller utgångspunker som kommer att finnas i 

studien. Det visar på vilka aspekter verkligheten ses ur. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 

62) Därför är det viktigt att ange ur vilket perspektiv studien genomförs, eftersom 

resultatet kan variera beroende på vilka utgångspunkter författaren har. Synsättet för 

denna studie kommer vara från ett ledningsperspektiv. Avsikten är att ge 

rekommendationer till det mindre redovisnings- och konsultföretaget om det finns några 

åtgärder de kan vidta för att förbättra deras tjänsteegenskaper som upplevs kvalitetsrika 

hos kunderna. För att få veta vad kunden upplever och förväntar sig måste deras åsikter 

höras och därmed kommer undersökningen att genomföras ur ett kundperspektiv. Det är 

kunderna som har behov och förväntningar av tjänsterna företaget erbjuder och då även 

dem som bedömer upplevelsen av leveransen, bemötande och kvalitetsegenskaperna av 

tjänsterna. Ur kundperspektivet samlas information in om deras syn på 

kvalitetsegenskaper. Avsikten med detta är att utifrån ett ledningsperspektiv, i 

fallföretaget, ge rekommendationer om förbättringsmöjligheter som har med kvalitet att 

göra. Det är viktigt att skilja på dessa perspektiv då den ena avser undersökningen och 

den andre, resultatet och studien i övrigt. Rekommendationerna kommer att utdelas till 

ledningen utifrån kundernas perspektiv.  

2.6 Kunskapssyn 

Kunskapssynen i denna studie är positivistisk. Inom positivismen finns tilltro till 

vetenskaplig rationalitet, säker kunskap och kunskapen ska vara empiriskt prövbar, 

orsak-verkan ska gå att förklara och forskaren ska vara objektiv. Kunskap ska sökas 

kritiskt och iakttagelserna måste stödjas med fakta. (Widerberg, 2002, s. 24; Wallén, 

1996, s. 26-27) Motsatsen till positivismen är hermeneutiken och där har tolkning av 

olika innebörder en stor betydelse, det kan t.ex. vara av handlingar, upplevelser eller 

symboler. Hermeneutik kopplas ofta till kommunikation och förståelse, då har alla 

delarna av helheten betydelse, och tvärtom. Tolkningarna påverkas av förutfattade 

meningar och förväntningar som kan förekomma. (Wallén, 1996, s. 33-34; Widerberg, 

2002, s. 26) 
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Eftersom författaren till studien helst vill ta bort sig själv från arbetet och utgår främst 

från teorin för att sedan utföra empirin, finns det tydliga spår av positivism. Kunskapen 

söks även kritiskt och iakttagelserna som analyseras kopplas till teorin. Författaren 

försöker även hålla sig objektiv för att inte spegla resultatet i studien. För att bevara 

objektiviteten kommer bl.a. en intervjuguide att formas, då kommer det att finnas en 

mall för vilka frågor som ska ställas under intervjuerna och det ger författaren mindre 

utrymme för att förvränga frågorna och ställa dem på olika sätt till respondenterna. 

Författaren kommer även att försöka se på situationen från en utomståendes synvinkel 

och inte som en av de anställda på redovisnings- och konsultföretaget, det ger en 

öppenhet för att ta in båda sidorna, både från företaget och kunderna, och därmed skapa 

en helhetsbild av förhållandet mellan dem. 

  

Hermeneutiker ser världen ur en helhetsbild och är mer subjektiva, vilket författaren vill 

undvika att vara, men det är viktigt att vara öppen och se helhetsbilden. Även om 

studien har en positivistisk kunskapssyn som grund, kommer intervjuer genomföras och 

tolkas. Kunderna har betydelse för hur verksamheten ska skötas och för att kunna 

undersöka kundernas upplevelser måste intervjuer genomföras och det kan betraktas 

som en säker kunskap från relevanta källor.  

 

Till viss del har det funnits en etnografisk syn, som baseras på en holistisk uppfattning. 

Alltså att saker och ting inte går att förstås och analyseras oberoende av varandra, det 

krävs tolkningar och observationer för att förstå ett beteende. Under empirin sker 

tolkningar vilket tar fram etnografiska synsättet. (Nylén, 2005, s. 28-29) Det ena 

påverkar det andra och det är inte enbart en åsikt som har betydelse utan allt kan 

influeras av flera olika faktorer. Studien är inte helt etnografisk eftersom det skulle 

innebära att studien inte behöver vara enhetlig eller orienterad (Nylén, 2005, s. 31), 

vilket den måste vara. Genom att studien innehåller undersökningar både på 

redovisnings- och konsultföretaget och deras kunder, tas flera olika åsikter med och det 

tar hänsyn till upplevelser från flera perspektiv.  

2.7 Metodansats 

Valet av metodansats och genomförande påverkades av tidigare erfarenheter med 

enkäter och intervjuer, då båda har genomförts under utbildningen och författaren anser 

att intervjuer har varit mer fördelaktigt. Vilket resulterade i att studien genomförs med 

en kvalitativ undersökning. Enkäter kan ibland vara svåra att formulera på ett sådant sätt 

att alla tolkar frågan likartat, medan under intervjuer kan frågan ifrågasättas och på så 

vis kan missförstånd minimeras. Det är även till fördel om följdfrågor kan ställas som är 

mer anpassad efter individen som intervjuas, då kan ytterligare betydelsefull 

information fås fram (Wallén, 1996, s. 76).  

 

Den här studien kommer att baseras på en kvalitativ fallstudie. En fallstudie är en 

undersökning av en speciell företeelse, t.ex. en institution, grupp eller händelse. En 

fallstudie kan bidra med information och förståelse om ett visst förhållande, men det 

krävs en tydlig avgränsning för att illustrera samspelet mellan viktiga faktorer som är 

utmärkande för situationen eller företeelsen i fråga. (Merriam, 1994, s. 24-25) I den här 

studien kommer ett företag att undersökas och deras kunder, den utförs mot ett specifikt 

förhållande mellan ett redovisnings- och konsultföretag och deras kunder som är 

detaljhandelsföretag.  
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Kvalitativa studier kan upplevas väldigt olika, de kan ses som subjektiva och oprecisa 

eller meningsfulla. Kvalitativa studier behövs för att tolkningar ska kunna genomföras 

av observationer i teoretiska sammanhang för att finna en helhetsbild. Det finns vissa 

saker som är svåra att mäta och tolka, då kan en kvalitativ studie genomföras. (Wallén, 

1996, s. 73-74) Genom att göra en kvalitativ fallstudie kan mer konkreta kunskaper 

uppkomma från en specifik population, det bildas ett helhetsintryck och förståelse från 

upplevelserna mellan redovisnings- och konsultföretaget och kunderna.  

 

Genom att det är en fallstudie är det vanligt att en induktiv ansats används, då kan 

informationen analyseras och nya upptäckter kan bidra till vidare forskning. Med en 

induktiv metod ligger utgångspunkten från observationer som sedan går mot teori. I 

början är allt ganska öppet och det finns många tolkningar, men mot slutet är det 

dirigerat mot det specifika ändamålet. Empirin kan bidra till teori, men i detta fall finns 

det utgångspunkter från teorin för att bilda en intervjuguide som är grunden för empirin. 

I det avseendet finns det en deduktiv ansats, som är motsatsen till den induktiva, där 

utgångspunkten är från teorin för att sedan genomföra empirin. (Merriam, 1994, s. 33, 

72; Wallén, 1996, s. 89-90; Bogdan & Biklen, 1998, s. 6-7) Denna studie har en 

deduktiv grundansats, även om det finns ett inslag av induktiv metodansats när 

slutsatserna i denna studie ämnar fylla ett kunskapsgap. Utifrån studien kan teori skapas 

utav resultatet av undersökningen, trots det anses denna studie främst ha en deduktiv 

metodansats eftersom det som hittats i den befintliga teorin tas med genom studien och 

ut i resultatet. Även om en del nya aspekter kan upptäckas och forskas vidare om, är 

grundansatsen för denna studie deduktiv.  

2.8 Litteratursökning 

Kvalitetssäkerhetssystem och kundernas kriterium av tjänster, är områden som det finns 

många artiklar kring. Det största problemet har inte varit att hitta information, utan det 

har varit att välja ut vilken information som är mest relevant för denna studie. Det som 

var svårare att hitta var undersökningar om Reko, det är en ny svensk standard som är 

kopplad till auktoriserade redovisningskonsulter, vilket isig reducerar antalet forskare 

som vill undersöka standarden. Däremot fanns fakta om Reko i böcker som Far förlag 

publicerat.  

 

De flesta artiklarna har sökts fram i databaserna Business Source Premier och Emerald, 

utöver dem har S-WOBA också används. Sökord som används har varit bl.a. 

kvalitetssäkring, quality system, CRM-system och ISO 9001. Andra informationskällor 

som används är bibliotek, där främst Umeå universitetsbibliotek utnyttjats, men även 

Lycksele bibliotek. Internet utnyttjades också för att få fram relevant information om 

ISO. I största mån har studien baserats på granskade artiklar, med undantag av de 

gånger böcker har upplevts som relevanta primärkällor. Det var främst till 

metodavsnittet som böcker användes som källa. Artiklar har också sökts i Umeå 

universitetsbiblioteks internationella databaser, där sökord varit t.ex. SERVQUAL, 

dimensions of quality, small service business, quality and business-to-business 

relationship, Reko och accounting business and quality system.  

 

Resultaten för de olika sökorden varierade kraftigt. Med svenska sökord blev resultatet 

otillräckligt i databaserna, medan de gav bättre framgång vid sökning i biblioteken, 

främst i UBs böcker i Album. När endast ett sökord användes, t.ex. Quality eller CRM-

system, blev resultatet en mängd med information. Det visade sig svårt att få fram 

vettiga vetenskapliga artiklar som kan appliceras i studien med endast ett sökord, mera 



14 

 

specificering krävdes. Flera av sökorden kombinerades ihop, t.ex. small service 

business och quality/effectiveness, small business och TQM system, CRM-system eller 

ISO 9000/9001, business-to-bussiness relationship och service quality/SERVQUAL 

eller kvalitetssäkring och företag i Sverige. För att smala ner antalet artiklar reducerades 

publikationsdatumen ner till intervallet 2002-2012. 10 år kändes som en rimlig 

tidsperiod att starta litteratursökandet med. Genom att klicka i ”References Available” 

minskades antalet ytterligare och det medförde även att endast åtkomliga artiklar 

visades.  

 

Inom kvalitetsområdet finns det många artiklar som är kopplade till kvalité inom 

medicin, sjukdomar och sjukhus. Dessa artiklar kändes mindre relevanta för 

genomförandet av studien, vilket gjorde att databasen som främst har medicininriktade 

artiklar valdes bort.  

 

När sökandet i bibliotek och UBs album genomfördes, gjordes ingen avgränsning för 

tidsintervall. Detta medförde att en del äldre litteratur påträffades, men också 

avsaknaden av relativt ny litteratur inom området. Även om en del litteratur är äldre, 

kan den fortfarande var till nytta och bidra med aktuell kunskap.   

 

Efter studerande av flertalet artiklar började sökande efter originalkällor som författarna 

använt sig av i sina studier. I detta skede blev sökande mer specificerat på att hitta rätt 

källa till informationen, då utnyttjades Google Scholar utöver tidigare berörda 

litteraturkällor. Flera originalkällor har varit besvärliga att hitta, medan andra funnits 

lättillgängliga.  

2.9 Källkritik 

I en studie som den här, där olika fakta behandlas och många varierande källor används 

är det viktigt att vara källkritisk. När det kommer till den kvalitativa fallstudien är det 

forskaren som är det primära instrumentet för att samla in och analysera information. 

Därför är det viktigt att se till att informationen som används är meningsfull, korrekt 

och sanningsenlig. (Thurén, 2005, s. 9; Merriam, 1994, s. 50) Det finns fyra olika 

kriterier att följa för att visa att källorna har kritiserats. Den först är Äkthet, som trycker 

på att källan ska vara det den utger sig för att vara, den andra är Tidssamband, vilket 

visar att källan är relevant. Om det går längre tid mellan en händelse och källans 

berättelse om denna händelse, ökar risken att inte tro på källan. Det tredje kriteriet är 

Oberoende, det ska vara en primärkälla, den ska stå för sig själv och inte vara refererad. 

Det fjärde och sista kriteriet är Tendensfrihet, alltså att källan ska ge en rättvisande bild 

av verkligheten, det ska inte finnas anledning att misstänka att källan är förvrängd från 

verklighetsbilden. (Thurén, 2005, s.13) 

 

Äktheten i denna studie bedöms vara god eftersom de vetenskapliga artiklarna, som 

främst användes, är refererade och granskade. Av den anledningen borde de vara äkta 

och inte snedvridna eller förvrängda från verkligheten. Informationen som används har i 

flera fall hittats av fler än en författare vilket också bygger upp förtroendet för att 

informationen stämmer överens med verkligheten och att den då är det den utger sig för 

att vara. Det finns ingen anledning att misstänka att de vetenskapliga artiklarna 

medvetet inte skulle vara trovärdiga och äkta.  

 

När det gäller tidssambandet har i första hand sökandet efter vetenskapliga artiklar 

börjat från ett närmare tidsintervall till denna studie. Eftersom forskare refererar till 
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andra forskares verk har äldre litteratur behövt användas på grund av att det är till 

primärkällor som referering ska ske till för att det ska vara mer äkta och stå för sig själv. 

I vissa fall ansågs äldre källor relevanta för den här studien och då används ett större 

tidsintervall, men källorna har fortfarande varit relevanta och bidragit med kunskap och 

värde till studien. Även om letandet efter primärkällor har varit tidskrävande har det 

ökat trovärdigheten i studien och minskat eventuella missförstånd som kan uppstå när 

information sprids från person till person. I vissa fall har böcker används som källor, 

även om de inte är granskade på samma sätt som vetenskapliga artiklar anses de ändå ha 

varit relevanta och bidragit med kunskap. Ibland har det inte funnits tillräckligt med 

information från vetenskapliga artiklar eftersom en del områden som har behandlats har 

inte funnits tillräckligt länge och forskare har inte skrivit om det än, det gäller t.ex. 

Reko. Böckerna bedöms ha skrivits av tillförlitliga författare som är erfarna inom 

området.  

 

När det kommer till graden av oberoende och att källan ska vara primärkälla och stå för 

sig själv är denna studie i hög grad oberoende. Det är primärkällor som främst används 

för att de ska vara oberoende och ha skapats av författaren som skrivit verken. Däremot 

har metodböcker använts och de kanske inte kan räknas helt och hållet till primärkällor, 

men de anses ändå relevanta för studiens utförande och de upplevs trovärdiga.  

 

När det gäller tendensfriheten, att källan ska ge en rättvisande bild av verkligheten, har 

den här studiens material främst tagits fram från databaser, vilket innebär att de 

vetenskapliga artiklarna är kritiskt granskade och då finns det ingen anledning att tro att 

de inte ska spegla verkligheten. Däremot kan personlighet, attityd och tidigare kunskap 

påverka valet av material som plockats ut och används i studien. Av den anledningen 

har valen av källor ifrågasatts för att undersöka trovärdigheten och relevansen i dem och 

därigenom försöka visa en rättvisande bild av verkligheten genom studien.  
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3. Teori  
 

I det här avsnittet tas relevanta teorier  upp kring olika kvalitetssystem och de viktigaste 

beståndsdelarna kring dessa som kan kopplas till dimensionerna i SERVQUAL som är 

av betydelse för denna studie.  

 

I bakgrunden benämns betydelsen av kvalité och hur den kan existera i olika 

bemärkelser och situationer. Det är en egenskap som kunder söker efter och är i behov 

av, oavsett vilken tjänst som genomförs och till vem den är riktad. Karaktärsdragen som 

bygger upp kvalitén är bl.a. kommunikation, engagemang, tillfredsställelse, empati, 

mottaglighet, säkerhet och tillförlitlighet. (Rauyruen & Miller, 2007; Holmlund, 2008; 

Chenet et al., 2010; Richard et al., 2007; Parasuraman et al., 1985, 1991a) För att 

företag ska kunna tillhandahålla önskad kvalité krävs det någon form av 

kvalitetssäkerhetssystem. Dessa system är inte helt olika varandra, eftersom målet är att 

höja kvalitén, och då finns det vissa aspekter som är likartade. Det finns även en 

koppling till SERVQUAL (servicekvalité) som kommer att behandlas lite djupare. 

Genom att sammanlänka de olika beståndsdelarna från de skilda kvalitetssystemen och 

binda samman de med SERVQUALs dimensioner, kan en balans hittas. I bilaga 1 

sammanfattas huvuddelarna i de olika kvalitetssystemen och grunden för teoretiska 

utgångspunkter. SERVQUAL är en användbar startpunkt för bedömningen och 

förbättring av servicekvalité (Parasuraman et al., 1991b, s. 445). Vilket kan vara en bra 

start för ett företag som inte innehar något specifikt kvalitetssäkerhetssystem.  

 

Nedan visas en övergripande figur (Figur 1.) över sammankopplingen mellan de olika 

relevanta delarna i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över studiekopplingen.  
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Figur 1 visar vart fokus ligger i studien, den skrivs på uppdrag av företaget 

(redovisnings- och konsultföretaget), de har sina arbetsprocesser som kan behöva ändras 

för att öka effektiviteten och skapa bättre arbetsförhållanden, vilket kan bidra med 

tillgodoseende av kundernas tillfredsställelse. Kvalitetssystemen kan hjälpa och 

förbättra arbetsprocessen i företaget. Förtagets kunder är detaljhandelsföretag, där 

business-to-business relationer förekommer. Genom att vara nischad mot en typ av 

bransch, underlättar det för företaget eftersom de kan specialisera sig mot kundens 

behov (Sheriff, 1996, s. 72). Detaljhandelsföretagen fungerar alltså som kund i form av 

business-to-business relation. Detta är en specifik situation vilket kommer att spegla 

studien, det gör även att studien blir svår att applicera. Det här utmärkande förhållandet 

mellan ett mindre redovisnings- och konsultföretag och detaljhandelsföretag har inte 

behandlats speciellt mycket i tidigare forskning, vilket gör det extra intressant att 

studera. Detaljhandelsföretagen som är kunder kommer i fortsättningen att benämnas 

som kund, oavsett formen av kund. Kunder har behov och förväntningar, de kan 

konstrueras i form av kriterium, vilket SERVQUAL visar. De kan kopplas till olika 

kvalitetssäkerhetssystem som t.ex. CRM, ISO, TQM och Reko, vilka kommer att 

behandlas här i teorin.  

3.1 Kvalitetssystem  

För att kunna utveckla fungerande kvalitetssäkerhetssystem gäller det att veta vilka 

förväntningar och behov kunderna har. Kundernas uppfattning av tjänstekvalitet är inte 

självklar och den dyker inte upp utan vidare. Det krävs successiv uppbyggnad via 

sammanlänkade interna processer och det måste finnas en medvetenhet om vad kunden 

förväntar sig och har behov av. Med hjälp av kvalitetssäkerhetssystem och genom tillit, 

engagemang och tillfredsställelse av vad kunden efterfrågar, ökar tjänstekvaliten 

(Sternhufvud, 1998, s. 165; Gotzamani, 2001; Rauyruen & Miller, 2007, s. 28). 

Implementering av ett kvalitetssystem kräver en större organisationsförändring (M. 

Carlsson, & D. Carlsson, 1996, s. 37). En förändring är enligt Bloisi et al. (2007, s. 843) 

en process att röra sig från ett tillstånd till ett annat. En förändring kan bidra till 

förbättrade kvalitetsegenskaper om den sker på ett lämpligt tillvägagångssätt. 

Betydelsen av en förändring kan variera för individer, den har olika påverkan beroende 

på individens involvering och hur mycket förändringen influerar personen. Anledning 

till att det finns motstånd till förändringar kan vara bristande kunskap om förväntningen 

eller om varför förändringen är viktig. Förändringar kan till och med vara nyckeln till 

överlevnad för företag. (Bloisi et al. 2007, s. 843, 847; Gustafsson et al, 2001, s. 243) 

Detta visar därför att det är betydelsefullt för alla inblandade som påverkas av en 

förändring att få veta varför förändringen krävs och vilka förväntningar som 

uppkommer och deras innebörd (Gustafsson et al, 2001, s. 243). I den här studien ska 

det undersökas om kunderna vill att företaget ska göra några förändringar och hur 

förändringar sker internt i företaget. Detta är viktigt för att kunna utvecklas och få fram 

bättre resultat.  

 

Enligt Gotzamani (2001, s. 1326) är det bevisat att utveckling och tillämpning av ett 

kvalitetssäkerhetssystem hjälper företags verksamhet att bli mer organiserade och 

synkroniserade genom att dokumentera arbetsprocessen och tydligt klargöra vem som är 

ansvarig för olika uppgifter bland medarbetarna och avdelningarna. Det finns ett flertal 

olika kvalitetssystem som kan bidra till förbättring av de kvalitetsegenskaper som 

kunder efterfrågar. Genom en djupare förståelse för vilka system som existerar, när de 

kan användas och vilken nytta de ger ökar förståelsen för betydelsen av 

kvalitetssäkerhetssystem. Det är ISO (International Organization for Standardization) 
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9001, TQM (Total Quality Management), CRM (Customer Relationship Management) 

och Reko (Svenska standarden för redovisningstjänster) som kommer att redogöras för 

mer ingående, men i en begränsad omfattning. I bakgrunden nämns de olika systemen 

kortfattat, men för att se de viktiga delarna i systemen, uppfatta bitarna som hänger 

samman med varandra, och för att därmed kunna besvara problemet, måste en djupare 

inblick och förståelse skapas.  

3.1.1 CRM 

CRM, Customer Relationship Management, är ett stort forskningsområde som 

behandlats mångfaldigt i tidigare forskning. Meningen med CRM är att skapa och hålla 

kvar, vårda och stärka relationer med kunder och att båda parter, kunden och 

organisationen, uppfyller sina mål genom ett ömsesidigt utbyte och uppfyllande av 

löften. CRM fungerar som en kundorienterad strategisk arbetsprocess där engagemang 

och förtroende är viktiga element. (Jain et al., 2007, s. 40; Foss et al., 2008, s. 69) CRM 

fokuserar på kunderna i första hand och speciellt på en kund i taget för att kunna bygga 

upp en långsiktig relation. Kunden kan agera som en enskild individ eller som en annan 

organisation, i form av business-to-business relation. (Chen & Popovich, 2003, s. 685; 

Stein & Smith, 2009, s. 204; Richard et al., 2007, s. 937) Eftersom det är lönsammare 

att försöka behålla kunderna än att bygga upp nya kundrelationer, har bl.a. CRM blivit 

mer populärt inom organisationer. Då är det även viktigt att hänga med i förändringarna 

av kundernas behov och försöka förstå vad det är som driver dessa förändringar. 

Används kunskapen om kunderna, kan relationerna förbättras och kundlojaliteten öka. 

(Chen & Popovich, 2003, s. 681; Foss et al., 2008, s. 68-69) Detta är direkt kopplat till 

problemet och syftet för studien eftersom relationen till kunden har en stor betydelse för 

hur kunden upplever situationen och kvalitetsegenskaperna. CRM kan fungera som ett 

hjälpmedel för att närma sig kunderna ytterligare och tillgodose alla förväntningar och 

behov.  

 

Ngai (2005) har analyserat vad som ansågs som relevanta 205 artiklar utifrån 89 olika 

tidsskrifter för att kunna bedöma hur CRM klassificeras utifrån tidigare forskning. Fem 

kategorier identifierades, den första var själva CRM som utgör kärnan i ramverket. 

Nästa var marknadsföring, den tredje försäljning, fjärde service och support och den 

sista var informationsteknologi (IT) och informationssystem (IS). (Ngai, 2005, s. 584–

585) Saeed et al. (2011) framför i sin artikel tre perspektiv tillhörande CRM. Det första 

perspektivet är kopplat till förståelse för kundbasen för att generera vetskap om 

kundernas behov, det andra perspektivet involverar kommunikationskanaler och 

förmågan att öppna upp dem för att kunderna ska få tillgång till service när det 

efterfrågas. Det tredje perspektivet handlar om att bygga upp en kunskapsbas med 

information med avsikt att tillhandahålla god service. (Saeed et al., 2011, s. 10) Chen 

och Popovich (2003) framhäver tre liknande dimensioner som CRM integreras av, dessa 

är människor, process och teknologi. Det finns olika definitioner och perspektiv kring 

CRM. Även om de är olika, finns det tydliga likheter som har betydelse för hur en 

business-to-business relation fungerar.  

 

CRM system leder inte alltid till framgång, införandet kan misslyckas, och oftast är 

anledningarna till misslyckanden nära relaterade till orsakerna som mynnar ut i 

framgång (Foss et al., 2008, s. 69). Kale (2004, s. 44) anser att det finns sju dödssynder 

som bidrar till otillfredsställande resultat av CRM, vändes dessa om, visas faktorerna 

som behövs för att lyckas. Den första dödssynden är att CRM ses som endast teknisk. 

Vilket är ett vanligt fel som organisationer gör, de ser CRM enbart ur ett teknologiskt 
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perspektiv, vilket är felaktigt (Foss et al., 2008, s. 69, 77). Det är inte teknologin som 

kan hålla kvar kunderna, utan det är medarbetarna som har hand om kunderna och 

påverkar deras upplevelser. För att tekniken ska fungera bör kompetens finnas internt i 

organisationer, som kan hantera och sköta de teknologiska aspekterna. (Kale, 2004, s. 

44) Med teknologin följer vissa fördelar, dessa kan vara i form av snabbare och enklare 

informationsåtkomst, både för kundernas förfrågningar och för analyser och modeller 

internt i organisationen. Det kan även generera nuvärde och framtida värde för varje 

enskild kund genom att företagen kan få ut information om kunden och därmed erbjuda 

det kunden efterfrågar och har behov av. (Chen & Popovich, 2003, s. 678) Problemet 

kan vara att få informationen till rätt person vid rätt tidpunkt, 

kommunikationssvårigheter är ett vanligt förkommande som måste övervinnas om 

värdegenerering ska förekomma (Campbell, 2003, s. 378). Genom att fråga kunderna 

direkt vad de tycker om kommunikationen och teknologin, går det direkt att uppfatta om 

förändringar och utveckling krävs. Det är det som frågeställningen handlar om, att ta 

reda på vad kunderna vill förändra, förbättra eller lämna kvar som det är och vad 

redovisnings- och konsultföretaget anser att de borde göra eller inte.  

 

Den andra synden är avsaknaden av kundfokuset, som är en viktig del i CRM. C:et i 

CRM står för customer, redan där borde förståelsen finnas för dess betydelse. 

Kundfokus behövs för att skapa konkurrensfördelar, och den största drivkraften i ett 

CRM projekt borde ligga på att förstå och försöka skapa upplevelser av värde för 

kunden. (Kale, 2004, s. 44-45) Genom snabba leveranser, bra kommunikation och 

personlig service kan kvalitetsegenskaper skapas som värdesätts hos kunden (Ku, 2010, 

s. 1100). Även här finns möjligheten att fråga kunden hur de upplever situationen kring 

leveranser och kommunikationen, syftet är att få fram möjligheter till förbättringar.  

 

Den tredje synden är att värdet av långsiktiga kundrelationer inte uppskattas. 

Långsiktiga relationer är oftast mer värdefulla än de kortsiktiga. CRM ska kunna 

urskilja vilka kunder som har bäst potential att bidra med värde för organisationen under 

en längre tid. (Kale, 2004, s. 45) Genom att t.ex. förbättra kundservicen och 

effektiviteten, kan kundernas tillfredsställelse öka, vilket ger större möjligheter till 

lönsamhet. (Roh et al., 2005, s. 648; Ku, 2010, s. 1090) Är kunderna tillfredsställda 

ökar chansen att de kommer tillbaka till organisationen i framtiden (Roh et al., 2005, s. 

651). I den här studien är redovisnings- och konsultföretagets relation till kunden 

”permanent”, kunden kommer inte och går, utan de stannar ofta kvar i många år. Då är 

det extra viktigt att vårda relationen och tillfredsställa kunden.  

 

Otillräckligt stöd från högsta ledningen är den fjärde synden, vilket antyder att utan 

stöd och engagemang från ledningen är CRM projekt dömt att misslyckas. (Kale, 2004, 

s. 45; Chen & Popovich, 2003, s. 684; Foss et al, 2008, s. 77) Det krävs ett 

förändringsarbete för att CRM ska fungera och det bör styras och initieras från 

ledningen. Systemet fungerar inte av sig själv, det behövs kompetens hos medarbetarna 

som är involverade och påverkas av implementeringen, det är personerna inom 

organisationen som gör att CRM kan fungera. (Kale, 2004, s. 45-46) Planering, 

konstruktion och mätning av CRM är betydelsefullt och finns tydliga mål, rätt material 

och kunskap, ska det vara möjligt att lyckas med införandet av ett CRM system. (Jain et 

al, 2007, s. 38) Medarbetarnas handlingssätt borde följa samma linje som målen, därför 

är målen extra viktiga för ledningen att förmedla till sina anställda (Campbell, 2003, s. 

376). Det krävs även att medarbetarna förstår syftet med CRM och vilka förändringar en 

implementering kan innebära (Chen & Popovich, 2003, s. 685; Foss et al., 2008, s. 68). 
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Detta leder in på den femte synden som är att organisationer underskattar vikten av 

förändringsarbete (Kale, 2004, s. 46). En implementering av CRM kan inte ske utan att 

förändringar inträffar i organisationen. Vikten av förändringsarbete har nämnts tidigare, 

men det är en viktig faktor för att kunna utvecklas och skapa förbättringar. För att ett 

företag ska fungera internt krävs en bra ledning, annars kan chanserna minska för att 

genomföra ett effektivt arbete.  

 

Sjätte synden är misslyckanden av att förnya processer. Processer måste utformas 

utifrån kundernas behov och förväntningar som förändras under livets gång. En process 

kan inte spegla alla kunder likvärdigt, men den borde till stor andel stödja kundvärdet. 

Processer styrs av människor och om de involverade är ovillig att utföra processen 

kommer inte CRM att fungera. Därför är, återigen, förändringsarbete, utbildning och 

förståelse viktigt. (Kale, 2004, s. 46; Campbell, 2003, s. 381)  

 

Underskattar svårigheterna med att få fram information från stora datamängder och 

dataintegrering är den sjunde synden. Data behöver analyseras för att ett värde ska 

kunna urskiljas och informationen måste kunna sammanlänkas till rätt kund och finnas 

tillgänglig för rätt person som ger service till kunden. Dataintegrering är en viktig del i 

CRM, har medarbetaren relevant kunskap, information om kunden i realtid underlättas 

bevarandet och tillfredsställandet av kundens behov och förväntningar. (Kale, 2004, s. 

46) Informationen måste användas på ett respektfullt sätt, företag kan inte ignorera 

kundernas integritet, eftersom genom att respektera kundernas privatliv byggs 

förtroende (Ngai, 2005, s. 595). I det här fallet har redovisnings- och konsultföretaget 

inte hand om lika många privata värdehandlingar, utan det är detaljhandelsföretagets. 

Däremot är det ägarna till dessa detaljhandelsföretag som kanske ser sitt företag som sitt 

privata och det finns ändå mycket att respektera kring detta. Redovisnings- och 

konsultföretaget har inte allt för många kunder vilket gör att informationen lättare kan 

länkas ihop med rätt kund. CRM kan ändå vara till hjälp för att strukturera upp 

informationen.  

 

CRM kan enligt Ngai (2005, s. 582) implementeras i alla organisationer, oavsett storlek, 

de finns ständigt motiv till att effektivisera och omhänderta relationer med kunderna. 

Däremot tar det tid att införa ett CRM system, det kan ta flera år beroende på hur många 

funktioner som ska implementeras och hur stort företaget är (Foss et al., 2008, s. 75-76). 

Smith (2006, s. 89) jämför införandet av CRM med att bygga en bro, det behövs 

förståelse både för varför den ska byggas upp och vad det innebär. För att förstå och 

följa riktningen mot målet och strategin måste kommunikationen fungera (Richard et al, 

2007, s. 939). CRM är alltså ett möjligt alternativ för redovisnings- och konsultföretaget 

att implementera, men de krävs vissa förberedelser internt inom företaget för att det ska 

vara möjligt att genomföra. Allt börjar internt innan det kan bli externt, då ansluts det 

till problemet igen, där kvalitetsegenskaper kan hjälpa för att tillfredsställa kunderna.  

 

Orsaker till att CRM system implementeras beror bl.a. på att företag vill minska 

kostnaderna för kundhantering och hitta möjligheter till utveckling av produkter/service 

(Foss et al, 2008, s. 71). Ökad kompetens, bättre beslutfattande, förbättrade 

kundrelationer och bra servicekvalité är några andra anledningar som Roh et al., (2005, 

s. 641) diskuterar kring. Det är vanligt att organisationer är mer medveten om kundernas 

behov, däremot är det svårare att veta hur denna information ska användas (Campbell, 

2003, s. 375-376).  Utnyttjas kunskapen om kunderna på ett korrekt sätt skapas fördelar 

för både kunden och organisationen.  
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CRM kan sammanfattningsvis inte enbart ses ur ett teknologiskt perspektiv, det behöver 

en holistisk synvinkel, alltså att hela organisationen är inblandad i processen (Campbell, 

2003, s. 382; Richard et al., 2007). Medarbetarna måste vara motiverade och 

engagerade eftersom det är ofta dem som ger service och påverkar kundernas upplevelse 

(Campbell, 2003, s. 383; Payne & Frow, 2006, s. 156). Ledningen måste vara aktiv, 

engagerade och involverad i hela implementeringsprocessen och hålla en öppen 

kommunikation med alla inblandade för att införandet av ett CRM system ska resultera i 

framgång. (Saeed et al., 2011, s. 22, 24; Chen & Popovich, 2003, s. 684; Kale, 2004, s. 

45; Foss et al, 2008, s. 77). För att CRM ska fungera behövs bl.a. snabba leveranser, bra 

kommunikation, engagemang, personlig service, fokus på kundens behov och tillit 

(Richard et al. 2007; Saeed et al., 2011; Stein & Smith, 2009; Foss et al., 2008; Ku, 

2010) Används CRM på ett korrekt sätt, anpassat för organisationen, kan både kunder 

och organisationen dra nytta av systemet. Det är de olika delarna som utgör 

kvalitetsegenskaper och syftet är att identifiera dessa och jämföra dem med 

redovisnings- och konsultföretaget och kundernas upplevelser.  

3.1.2 ISO 

Ett system som förekommer över hela världen är ISO standarden. Med denna standard 

ska bl.a. utveckling av effektivitet, säkerhet och miljöarbete ske, spridning av 

innovationer, skydda konsumenter genom att tillhandahålla försäkring om kvalitet, 

säkerhet och tillförlitlighet och göra livet enklare genom att leverera lösningar på 

vanliga problem. Inom ISO finns olika familjegrupper där ISO 9000 presenterar en 

internationell konsensus om god praxis för kvalitetstyrning. ISO 9001 innehåller 

generella krav för hur kvalitetsledningssystem kan implementeras. (ISO) Det finns olika 

utgåvor av denna standard där den senaste är ISO 9001:2008, den innehåller i princip 

samma krav som tidigare utgåva. I fortsättningen kommer standarden för 

kvalitetsledningssystem att samlas under samma benämning, ISO 9001, och inte efter 

sin specifika utgåva.  

 

ISO 9001 kan användas på alla typer av organisationer, oberoende av storlek och 

verksamhetsinriktning (SIS, 2010). Den hjälper företag att lägga fokus på kundernas 

krav och på åtgärder som kan reducera onödiga kostnader. Genom att leverera rätt 

tjänst, vid rätt tidpunkt, med en positiv attityd och service, till ett rimligt pris, visas 

uppskattning mot kunden. Har företaget vetskap om kundens underförstådda och 

uttalade krav, underlättas mätning av kundtillfredsställelse och därmed blir det lättare att 

tillgodose kundernas krav på kvalitetsegenskaper. (Persson, 2009, s. 12) ISO 9001 är 

relevant för denna studie eftersom den visar på vad som kan förbättras och vilka 

åtgärder som kan genomföras för att kvalitetsegenskaperna ska tillfredsställa kunderna.  

 

ISO 9001 består av 58 krav som baseras på åtta principer, dessa principer är ledarskap, 

kundfokus, processinriktning, systemangreppssätt för ledning, medarbetarnas 

engagemang, faktabaserade beslut, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

och ständiga förbättringar (SIS). Dessa principer är likartade med vad som framställs 

inom CRM. De kommer ändå att presenteras var och en, både för att förstå varje princip 

och se hur de kan relatera och vara till hjälp för studiens problem och syfte.   

 

Principen som kan upplevas som mest grundläggande är ledarskap. Persson (2008, s. 

11) förklarar varför; ”En bra ledning ser till att organisationen har en klar inriktning 

och har nödvändiga fysiska och personella resurser och hjälpmedel. Den följer upp 
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verksamheten och fattar rätt beslut” (Persson, 2008, s. 11). Ledarskap kan alltså 

uppfattas som kärnan för att en verksamhet ska fungera och ha möjlighet att utvecklas. 

Avsikten med ledarskap är att ge tydliga riktlinjer, utforma strategi, system och metoder 

för att kunna tillgodose hög prestanda och sätta realistiska mål. Det handlar även om att 

göra uppföljningar och skapa förutsättningar och möjligheter till förbättringar. (Persson, 

2009, s. 174; Kuo et al., 2009, s. 1323) Engagemang och support från ”toppen” är viktig 

för att implementeringen ska lyckas (Park et al., 2007, s. 44). Finns inget engagemang 

från ledning, ökar risken att engagemanget är lågt hos medarbetarna. Återigen beskrivs 

här betydelsen av att det interna inom företaget fungerar på ett bra sätt.  

 

Attityd och engagemang påverkar arbetssituationen, därför är det viktigt att ange tydliga 

mål som är av betydelse och förklara varför de är viktiga. Mål bör vara specifika, då 

minskar risken att de missuppfattas, de ska vara mätbara för att se hur det uppfylls. Ett 

mål bör vara accepterat, rimligt att förstå för de som berörs och det borde vara realistiskt 

för att det inte ska negligeras. Det kan även vara en fördel att ett mål är tidssatt, alltså att 

det har en bestämd tidsgräns innan det ska vara uppfyllt. Sätter man ihop detta bildas 

ordet SMART, (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt) som är en enkel 

minnesregel som beskriver generellt hur mål bör vara. (Persson, 2009, s. 90-91) Mål 

kan motivera medarbetares engagemang vilket är viktigt för organisationen.   

 

Den andra principen i ISO 9001 är kundfokus, vilket syftar till uppfyllande av kundernas 

krav och helst överträffa deras förväntningar. Kunder förekommer i olika slag, oavsett 

om kunden är en grossist, enskild individ eller detaljhandlare, är det viktigt att hela 

organisationen är kundfokuserad och sköter kommunikationen med kunderna på ett bra 

sätt. (Persson, 2008, s. 17-19) Organisationer är beroende av sina kunder och bör av den 

anledningen anstränga sig för att visa intresse för kundernas behov och därmed uppnå 

kundtillfredsställelse (Persson, 2009, s. 175; SIS, 2010, s. 133). Genom att använda data 

och information kan kundfokuset bevaras. Underhålls den existerande informationen 

och mätningarna för att förstå och förbättra prestationerna, ökar möjligheten till leverans 

av kvalitetsegenskaper som kunden efterfrågar. (Kuo et al., 2009, s. 1324) För att det 

ska vara möjligt för alla berörda inom organisationen att ta del av informationen krävs 

det bra kommunikation mellan medarbetare och även ledningen. Problem och 

förändringar måste diskuteras, på det sättet kan engagemang och intresse skapas. 

(Gustafsson et al., 2001, s. 243) Kundfokus har en självklar koppling och betydelse för 

problemet eftersom det är kundernas krav och förväntningar som ska tillfredsställas.  

 

Processinriktning är den tredje principen och står för effektiviteten som kan uppstå om 

organisationen bedöms vara en process. Genom att använda resurser i form av tid, 

personal, kompetens, pengar, utrustning och energi kan en process fungera. Det krävs 

att den styrs upp på ett lämpligt vis och att ett mål är uppsatt som processen kan styra 

och planera mot. (Persson, 2008, s. 22, 25) Det är ledningen som sätter målen och då 

även de som styr och hanterar processen. Vilket leder in mot den fjärde principen som 

är systemangreppssätt för ledning. Genom att hantera processer som ett sammanlänkade 

system kan bidragande ske till att organisationen effektiviseras. (Persson, 2008, 27-28) 

Alla inblandade bör vara involverade i hur processen fungerar, annars kan missförstånd 

uppstå och effektiviteten äventyras.  

 

Medarbetares engagemang är den femte principen och en viktig faktor för 

organisationens framgång. Medarbetare är en organisations främsta tillgång och det är i 

många fall engagemanget som påverkar graden av framgången. Engagemanget påveraks 
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av ett flertal faktorer, bl.a. arbetsmiljön, arbetsförhållanden i form av lön, förmåner och 

utvecklingsmöjligheter, och arbetsuppgifter. (Persson, 2008, s. 33-34, 2009, s. 176; SIS, 

2010, s. 133) Missnöje och låg motivation hos medarbetare kan leda till slarviga och 

oprofessionella genomföranden. Sprids information till alla inblandade i ett tidigt skede 

minskar risken för irritation och därmed kan engagemang och motivation öka 

(Gustafsson et al., 2001, s. 243). Förståelse och motivation bidrar till en mer stressfri 

process, vilket gör implementeringen enklare och ger bättre fördelar (Singh & Mansour-

Nahra, 2006, s. 138-139). Det är förmånerna med ISO företaget vill komma åt. I ett 

mindre företag kan det vara vanligare att kunderna har kontakt med ägarna av företaget 

eftersom det är med dem de startade med. Även om kunderna inte har kontakt med alla 

medarbetarna, kan det ändå vara tjänster som utförs av medarbetarna och som har 

betydelse för kunden och då är det viktigt att engagemanget finns med.  

  

För att kunna upprätthålla tjänstekvalitet är det enligt Kuo et al. (2009, s. 1324) viktigt 

att kompetens och talanger utnyttjas på ett effektivt sätt inom organisationen. Kuo 

menar också att medarbetare borde ha möjligheten till personlig inlärning och 

utveckling och att en lyckad implementering av ISO 9001 kan bidra till det (Kuo et al., 

2009, s. 1325). Får medarbetarna, från start, den utbildning som krävs för att förstå och 

använda ISO 9001 ökar motivationen och resultatet av implementeringen (Gustafsson et 

al., 2001, s. 244). Finns inte kunskapen minskar intresset, med rätt utbildning kan 

drivkraften hämtas och engagemanget förstärkas. ISO finns inte enbart till kundernas 

förmån, utan det ska även gynna medarbetarna.  

 

Den sjätte principen är faktabaserade beslut, de beslut som grundas på ren fakta som 

kommer från analysering av data och annan information som t.ex. kontroller, mätningar 

eller observationer av interna eller externa källor. (Persson, 2008, s. 35-37, 2009, s. 176) 

Beslut är viktigt att ta eftersom de medverkar till att utveckling och förbättring kan 

inträffa.  

 

Organisationer är inte enbart beroende av kunder, de är även beroende av leverantörer, 

vilket visas i den sjunde principen, ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. 

Samarbete är alltså fördelaktigt för alla parter och det underlättar om t.ex. de inblandade 

vet vad som gäller angående både pris och kostnad, leveranstider och kontakpersoner. 

(SIS, 2010, s. 134; Persson, 2009, s. 176-177) Denna princip kan upplevas som självklar 

och ISO 9001 ställer inga direkta krav som angår detta, men organisationer bör välja 

leverantörer som kan uppfylla deras krav och förväntningar. Även i detta avseende är en 

fungerande kommunikation betydelsefull. (Persson, 2008, s. 39-40) Redovisnings- och 

konsultföretaget har inte många leverantörer eftersom de producerar tjänster, och är ett 

mindre företag, därför kan denna princip anses ha mindre betydelse för redovisnings- 

och konsultföretaget. 

 

Åttonde och sista principen i ISO 9001 är ständiga förbättringar. Behov av förbättring 

existerar alltid, eftersom konkurrenssituationen och kundernas behov och förväntningar 

ständigt förändras. Däremot kan resurser saknas till förbättringar, vilket gör det viktigt 

att fokusera och koncentrera sig på det väsentliga och mest värdefulla förbättringarna. 

(Persson, 2008, s. 41-42) Även om oro finns kring t.ex. kostnaden för utveckling, bör 

fördelarna till förbättrad, effektivare processer eller metoder övervägas och existerande 

behoven ses som dominerande faktorer som värderas högre och ger mer nytta för 

organisationen och dess kunder (Stroyan & Brown, 2012, s. 59-61). Det krävs 

förbättringar för att hänga med i utvecklingen.  
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Tidigare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan registrering av ISO 

och prestandan av kvalitet (Gotzamani & Tsiotras, 2001, s. 1337., Kuo et al., 2009, s. 

1329; Stroyan & Brown, 2012, s. 59). Storleken på företaget som implementerar ISO 

har ingen betydelse enligt Kuo et al., (2009, s. 1329, 1331), de anser även att 

förbättringarna upplevdes lika effektiva inom både service- och tillverkningsenheter. 

Även medarbetares medvetenhet angående kvalitetsproblem tilltar och uppmuntrar till 

förbättringar (Kuo et al. 2009, s. 1321). Är medarbetarna medvetna om varför ett 

kvalitetssystem behövs och vad som förväntas av systemet, tenderar attityden att vara 

mer positiv. Ges information om att ett system ska implementeras men inte varför eller 

till vilken nytta, blir engagemanget och motivationen lägre, medan svaren på frågorna 

leder till ett mer tillfredsställande resultat. (Gustafsson et al., 2001, s. 243; Singh & 

Mansour-Nahra, 2006, s. 139) Genom att förklara nyttan och värdet av ISO 9001 för 

alla som berörs av det, ökar chansen till ett bättre resultat.  

 

Anledningen till att standarden implementeras kan bero på flera olika saker, de åtta 

principerna visar både viktiga faktorer som finns externt och internt i en organisation 

och på vad som kan förbättras och behöva utvecklas. Enligt M. Carlsson och D. 

Carlsson (1996, s. 38) kan orsakerna klassificeras in i två huvudgrupper, 

marknadsrelaterade orsaker och motiv relaterade till interna rutiner och processer. Det 

kan vara för att förbättra sin marknadsposition eller förnya vardagsarbeten till att bli 

mer effektiv. (M. Carlsson, & D. Carlsson, 1996, s. 38-40) Enligt Karipidis et al., (2009, 

s. 94) finns det fyra incitament till implementering av kvalitetssystem, dessa är 

förtroende hos kunderna, attrahera mer kunder, positivt rykte och relationer till kunder 

och leverantörer. Bhuiyan och Alam (2005, s. 202) skriver i sin artikel om de fem 

främsta orsakerna till implementering av ISO, grunderna är kundernas efterfrågan och 

förväntningar, förbättra kvalitetsarbetet, förbättra kvalitén av produkten (tjänsten), få en 

bildad och disciplinerad organisation och erhålla marknadsfördelar. Det finns både 

externa och interna anledningar för implementering av ISO 9001. Det är dessa 

anledningar som gör ISO relevant för denna studie, även om redovisnings- och 

konsultföretaget inte vill attrahera mer kunder i dagsläget, finns viljan att tillfredsställde 

de nuvarande kundernas förväntningar och behov. Fördelar med ISO 9001 är bl.a. 

förbättrad dokumentation och kvalitetsuppfattning, en mer disciplinerad arbetsmiljö, 

enhetlighet i hela organisationen och nöjdare kunder (Bhuiyan & Alam, 2005, s. 204-

205). Reduceras barriärerna och deras negativa konsekvenser eller ökar fördelarna, blir 

implementeringen av standarden värdefull. 

 

Mindre organisationer kan möta hinder vid implementering av standarden, de kan vara 

på grund av avsaknaden av finansiella resurser, humankapital och tid (Kuo, et al., 2009, 

s. 1322-1323; Karipidis et al., 2009, s. 96), men enligt Gotzamani och Tsiotras, (2001, s. 

1338) får mindre företag fler fördelar med ISO. Är det kostnaden som är 

organisationens främsta bromskloss till implementeringen, måste det vägas mot 

fördelarna, den del som väger tyngst kan då favoriseras. (Karipidis et al., 2009, s. 97)  

 

Implementering av ISO 9001 betyder inte att organisationen kommer att ha 

världsklasskvalité, det krävs mer än enbart implementering av standarden (Gustafsson et 

al., 2001, s. 233; Gotzamani & Tsiotras, 2001, s. 1340). Ledningens och medarbetarnas 

engagemang och delaktighet i arbetet med implementeringen har betydelse för 

resultatet. Andelen extern hjälp kan också påverka framgången. Om en extern person 

medverkar och bidrar med den betydande kunskapen, finns risken att kunskapen följer 
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med personen bort från organisationen och de berörda som är kvar har då inte tillräcklig 

kompetens för att kunna underhålla och utnyttja implementeringen på ett rättfärdigt sätt. 

(Gustafsson et al., 2001, s. 242, 244) Därför är det viktigt att de rätta resurserna finns 

inom företaget och att de inblandade vet vem som har ansvaret för vad (Stroyan & 

Brown, 2012, s. 61). Utnyttjas ISO 9001 på ett korrekt sätt kan mervärde skapas för 

både organisationen i sig, kunderna och för övriga intressenter.  

3.1.3 TQM 

TQM, Total Quality Management, är en uppsättning av vägledande principer som finns 

för att bl.a. hantera och förbättra tekniska verktyg i system som kan skapa bättre 

förutsättningar för en organisation (Abdullah, 2010, s. 6). Det har diskuterats om hur de 

viktigaste elementen i TQM ska kategoriseras, eftersom det är en holistisk process, är 

det många delar som har betydelse. Enligt Samson och Terziovski (1999, s. 393-394) 

finns det sex nyckelkomponenter inom TQM, dessa är: 

 

 Ledarskap 

 Hantering av människor 

 Kundfokus 

 Användning av information och analys 

 Processutveckling  

 Strategi och kvalitetsplanering  

 

Ledarskap anses vara en avgörande drivkraft för TQM. Stöd och uppmuntran behövs 

från ledningen för att medarbetare ska känna sig motiverade att utföra sitt arbete. Ledare 

ska även fatta beslut och vara positiv till förändringar som leder till det bättre både ur 

arbetssynpunkt som resulterar i effektivare leveranser, men även ur 

arbetsmiljösynpunkt, för att förbättra den interna situationen. (Samson & Terziovski, 

1999, s. 396; Abdullah, 2010, s. 10) Genom personlig involvering av ledningen, kan de 

bidra med att utveckla och underhålla prestationer, personlig utveckling och kunskap 

(Brah et al., 2002, s. 359). Ledarskap måste finnas för att föra en organisation framåt 

och mot TQM. I detta är personalhantering en viktig faktor.  

 

Hantering av människor, syftar till hur humankapitalet hanteras och om rutiner följs i 

linje med organisationens strategiska direktiv. Det handlar alltså om människors 

kunskaper, färdigheter och egenskaper de har utvecklat genom t.ex. utbildning och 

erfarenheter. Medarbetare har ett visst ansvar och det är viktigt att de känner sig 

tillfredsställda med sin arbetsplats och upplever att kommunikationen fungerar både 

internt mellan varandra och mot ledning och externt, mot kunder. (Samson & 

Terziovski, 1999, s. 396; Brah et al., 2002, s. 359) För att kunna leverera ett bra resultat 

måste de interna delarna fungera, precis som nämnts tidigare.  

 

Medarbetare och ledning måste vara kundfokuserade, det är den grundläggande 

principen i TQM (Samson & Terziovski, 1999, s. 396). Däremot kan det vara svårt att 

tyda och veta vilka behov kunden har (Brah et al., 2002, s. 377). Det krävs ett 

engagemang och direkt uppmärksamhet mot kunden (Abdullah, 2010, s. 11). Används 

informationen inom företaget på rätt sätt blir det lättare att tillgodose kundernas behov 

och förväntningar. Anpassas tjänster efter kunden, och utstrålar medarbetare tillit ökar 

möjligheten till tillfredsställelse och chansen att vinna kundernas lojalitet. Genom att 

utveckla bra relationer på lång sikt till kunderna, som gör att de känner sig trygga och 

har förtroende för organisationen, ökar tillfredsställelsen. Det kan vara nyckeln till 
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långsiktig framgång. (Sue et al., 2010, s. 84; Brah et al., 2002, s. 359) Kunderna är 

viktiga för organisationer och informationen de ger ut ska omhändertas på ett 

respektfullt sätt.  

 

Information och analyser är betydelsefulla, genom att samla information om kunder kan 

deras förväntningar och behov lättare uppfyllas. Fortsätter organisationer att samla och 

analysera information, ökar möjligheten till framgång och konkurrensfördelar, i 

jämförelse med om information inte samlas in. (Samson & Terziovski, 1999, s. 397) 

Kunder ger ut information med hjälp av olika medel och kommunikationskanaler. Det 

gör att företag måste ta vara på den här informationen och vara redo när den kommer. 

Det måste finnas möjlighet för kunden att kontakta och förmedla information på ett 

enkelt sätt. (Su et al., 2010, s. 84) Genom att utnyttja resurser som hjälp kan information 

lättare hanteras. Information i form av vad kunderna vill ha är en av de viktigaste 

informationerna som redovisnings- och konsultföretaget kan ta del av och är en av 

grunderna för att lösa problem.  

 

För att en organisation ska kunna utvecklas och bli mer effektiv behövs 

processutveckling. Genom att förbättra processer och effektiviteten kan organisationen 

bli mer lönsam och hållbar på lång sikt. (Abdullah, 2010, s. 5) Nya tjänster och 

produkter måste introduceras och designas på ett bra sätt för att locka kunderna. 

Utvecklas processer med utgångspunkt för kundernas behov, ökar chansen till att 

tillgodose kundernas förväntningar (Brah et al., 2002, s. 358-359). Återigen är det 

viktigt att vara kundfokuserad, men det får inte bli för många nya tjänster på en gång. 

De bör vara hanterbara och inte bli en belastning eller skada kvaliteten på andra tjänster. 

Det här gäller kanske ännu på mindre företag i och med att resurserna kan vara mindre.  

 

För att kunna vara kundfokuserade krävs det strategisk planering. Finns ingen strategi 

eller plan i organisationen, vet inte de anställda vad de ska följa och sikta mot. Det kan 

finnas vissa kunder som ger mer värde för organisationen och då krävs en plan för att 

fånga in och behålla dessa kunder. (Samson & Terziovski, 1999, s. 396) Är 

medarbetarna medvetna om målen och strategin i företaget, kan de arbeta för att försöka 

uppnå de.  

 

Utöver dessa nyckelkomponenter kan prestationer läggas till, där det är viktigt att fokus 

ligger på att skapa och erbjuda kvalitetsegenskaper som tillfredsställer kunden. 

Prestationer påverkas av medarbetarnas och ledningens moral och hur tjänster levereras, 

därför influerar prestationerna utgången för de olika nyckelkomponenterna. (Samson & 

Terziovski, 1999, s. 397, 401) Oavsett vilken form och storlek verksamheten är, 

påverkas faktorerna av prestationer (Brah et al., 2002, s. 375).  

 

Anledningen till att TQM implementeras är för att skapa en mer hållbar situation för 

organisationen på lång sikt. Det kan även ge konkurrensfördelar på marknaden. TQM 

kan också bidra till förbättringar genom att företaget blir mer kundorienterat och 

processer utvecklas. En framgångsrik implementering av TQM tar lång tid och innebär 

en större organisationsförändring. Det betyder att förändring också sker kring hur 

människorna arbetar tillsammans inom organisationen. (Brah et al., 2002, s. 356, 378) 

En lyckad implementering förbättrar förutsättningarna för framgång och lönsamhet, och 

det bidrar även till att kundernas behov och förväntningar lättare kan uppfylls.  
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3.1.4 Reko  

Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, är ett ramverk för god sed för 

auktoriserade redovisningskonsulters arbete. Reko har bara funnits sedan 2008 då 

branschorganisationen Far och SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, införde 

auktorisationen. Reko beskriver redovisningstjänsters principer och krav och har 

målsättningen att skapa förutsättningar för att möta förtagens och samhällets 

förväntningar. (Far Förlag, 2010a) Ett hjälpmedel som beskriver Reko i en praktisk 

bemärkelse är Reko-handboken, Redovisningstjänster enligt Reko i praktisk 

tillämpning. Denna kommer att vara basen för framställningen av Reko i denna studie.   

 

Eftersom att Reko har direkt koppling och samhörighet med redovisnings- och 

konsultföretaget, har dess mening en större betydelse. De övriga 

kvalitetssäkerhetssystemen är mer allmänna för alla typer av organisationer, medan 

Reko är anpassad för redovisningskonsulter. Därför kan kvalitetsegenskaperna inom 

Reko vara till hjälp för att tillfredsställa kraven på tjänstekvalitet.  

 

Inom Reko finns tre faser som visar på processen till redovisningskvalité. De tre 

processerna är:  

 

 Rätt förutsättningar måste skapas genom förberedelser och planering 

 Arbetet ska genomföras enligt riktlinjerna i Reko 

 Kvaliteten kan bekräftas genom att avge en bokslutsrapport 

(Far Förlag, 2010a, s. 15) 

 

Innan ett arbete påbörjas är det bra att ha en struktur och planering uppbyggd i förväg 

för att underlätta arbetets genomförande och tidsåtgång. Vid planering kan hänsyn tas 

till uppdragsgivarens önskemål och behov och alla inblandade får i förväg veta vad som 

förväntas av dem. Med förberedelser kan det komma till känna var de största riskerna 

för fel inom redovisningen finns och rutiner för hur de ska upptäckas och hanteras under 

processen kan skapas för att förhindra att dessa fel uppkommer. (Far förlag, 2010b, s. 

48-49) Det kan finnas vissa utgångspunkter som inverkar på planeringen. Lagar och 

regler ska uppfyllas, då finns det t.ex. vissa specifika inlämningstider för bl.a. moms 

och skatt som måste följas. Dokumentation måste utföras under processen, vilket kan 

förberedas med exempelvis mallar eller checklistor som kan vara grunden för 

utförligare dokumentation. Med dokumentation minskar risken för 

informationsasymmetri och utförs dokumentationen under arbetets gång, reduceras 

tidsåtgången och nyttan ökar i uppdraget. (Far förlag, 2010a, s. 63, 2010b, s. 61) 

Förberedelser och dokumentation kan alltså underlätta genomförandet av 

arbetsprocessen. Detta är absolut redskap som kan användas för redovisnings- och 

konsultföretaget. Planering och förberedelser är viktiga både för de som utför tjänsterna 

och för kunderna, så att de är medveten om arbetsprocessen och när och hur tjänsterna 

genomförs.  

 

Redovisningsföretag kan behöva göra en del justeringar och anpassningar med bl.a. 

kontoplaner och rapporter för att de ska passa bäst in på uppdragsgivarens behov. Det är 

alltså viktigt att företaget är kundfokuserat. (Far förlag, 2010a, s. 63) Arbetet utförs åt 

kunden, uppdragsgivaren och det är viktigt att värdefull och relevant information och 

t.ex. rapporter nås fram och utförs på ett korrekt sätt. Det är uppdragsgivaren som 

bedömer kvaliteten och därför måste redovisningsföretaget försöka tillgodose de 

egenskaper som efterfrågas. (Far förlag, 2010b, s. 50-51) För att underlätta och anpassa 
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företagets arbete efter kundernas behov kan riktlinjer sättas upp. Det som är till fördel 

för redovisnings- och konsultföretaget är att de är nischade till en typ av bransch och att 

kunderna, detaljhandelsföretaget, driver likartade verksamheter även om det alltid finns 

skillnader mellan företag.  

 

Riktlinjer och rutiner är viktiga och gör företag organiserade. Är alla inom 

organisationen medveten om alla rutiner och följer dem, underlättar det för 

medarbetarna att följa upp och förstå vad som gjorts tidigare och vad som ska göras. 

Det gör att dokumentation av rutiner och riktlinjer är viktiga för att det ska vara lätta att 

hitta för alla som behöver det. Ett system för kvalitetssäkring bör finnas inom företaget. 

Rutinerna kan vara både från arbetsuppgifters utförande, till vid sjukdom eller ledighet. 

(Far förlag, 2010a, s. 20-21) I Reko 130 ingår Kvalitetssäkring av redovisningstjänster 

samt kvalitetskontroll av redovisningsverksamhet. Det finns åtta riktlinjer som 

redovisningsföretag normalt bör följa för att kvalitetssäkra sitt arbete. Den första 

riktlinjen är: Professionella krav, (FAR Reko 130:6a), och syftar på att all personal på 

företaget ska följa principerna om tystnadsplikt, objektivitet, integritet och 

professionellt uppträdande. Redovisningskonsulten har ett ansvar mot uppdragsgivaren 

att agera sanningsenligt och rättvist. Det är vanligt att tystnadspliktsavtal upprättas för 

att säkerställa att ingen information sprids vidare till obehöriga. Material som 

redovisningskonsulten får in av uppdragsgivare ska förvaras tryggt och inte ges ut till 

utomstående. Redovisningskonsulten ska agera opartiskt och självständigt med god 

yrkessed. Med god yrkessed menas att arbetsuppgifterna ska utföras med hög integritet 

och gott omdöme. (Far förlag, 2010a, s. 21, 2010b, s. 13) Detta har en direkt förbindelse 

till business-to-business relationen mellan redovisnings- och konsultföretaget och 

detaljhandelsföretagen. Tystnadsplikt är viktigt och kunden ska känna sig trygg med att 

lämna över sina värdehandlingar till redovisnings- och konsultföretaget.  

 

Den andra riktlinjen är Professionell skicklighet och kompetens, (FAR Reko 130:6b). 

Alla medarbetar inom företaget ska ha den professionella kompetensen och färdigheter 

som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Ibland kan utbildning och 

kompetensutveckling behövas för att de anställda ska kunna utföra sitt arbete. 

Arbetsbeskrivningar och andra hjälpmedel ska därför tillhandahållas av ledningen, då 

det kan skapa möjligheter till effektivare arbete. (Far förlag, 2010a, s. 21-22, 2010b, s. 

15) Detta gäller även nästa riktlinje som är Bemanning av uppdrag (FAR Reko 130:6c), 

personen som utför ett uppdrag måste ha relevant utbildning och kompetens för att 

kunna genomföra uppdraget på ett regelrätt sätt. Har regelverk förändras som kan 

påverka uppdraget måste det fångas upp och läras in. Som säkerhet kan varje uppdrag 

ha två ansvariga som vet hur tillvägagångssättet för utförandet går till, då stannar inte 

uppdraget upp ifall någon blir sjuk eller slutar på företaget. (Far förlag, 2010a, s. 22) 

 

Delegering (FAR Reko 130:6d) är den fjärde riktlinjen och avser att allt arbete som 

genomförs ska kontrolleras och ledas med avseende att säkerställa ställda säkerhetskrav 

uppfylls. Om arbetet utförs av en assistent, ska den ansvarige finnas tillförfogande och 

stödja under hela arbetsprocessen, från planering till genomfört arbete. Graden av stöd 

som behövs varierar utifrån uppdrag och tidigare erfarenheter. Checklistor och 

blanketter är exempel på vad som kan användas som stöd under arbetet. (Far förlag, 

2010a, s. 22) Ibland kan det behövas specialistkunskaper för att få svar på vissa frågor, 

vilket leder in på den femte riktlinjen, Konsultation (FAR Reko 130:6e). Det kan handla 

om allt från beskattningsfrågor, juridikfrågor till företagsrådgivning. 
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Specialistkunskapen kan finnas internt i företaget, annars går den att hitta externt hos 

t.ex. branschorganisationerna Far eller SRF. (Far förlag, 2010a, s 22-23)  

 

Den sjätte riktlinjen är Accepterande och bibehållande av uppdragsgivare (FAR Reko 

130:6f). Varje nytt uppdrag ska granskas och utvärderas innan det accepteras (Far 

förlag, 2010a, s. 23). Orsaken till detta är att få kundkännedom och undvika bl.a. 

penningtvätt. Genom att undersöka vem uppdragsgivaren är och hur verksamheten 

fungerar, skapas en bättre förståelse om hur god ordning uppdragsgivaren har, vilka 

etiska värderingar som finns och vilka risker som kan förekomma. Om 

redovisningskonsulten upptäcker fel i ett uppdrag ska det dokumentaras. (Far förlag, 

2010b, s. 27-29)  

 

Riktlinje nummer sju är Rutin för att följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism (FAR Reko 130:6g). Enligt lagen måste det finnas rutiner som 

förhindrar redovisningsföretags verksamhet från att bli utnyttjad för penningtvätt. Större 

likviditetstransaktioner bör kontrolleras extra, speciellt om mottagaren inte är en 

affärspartner. Det är transaktioner som överstiger 15000 euro som främst ska 

uppmärksammas extra noga. Kontroll av uppdragsgivarens identitet ska genomföras och 

dokumenteras. Alla juridiska och fysiska personer som sköter näringsverksamhet inom 

redovisning ska vara registrerade hos Bolagsverkets register om penningtvätt. (Far 

förlag, 2010a, s. 23-24) Uppkommer misstankar om penningtvätt, ska det rapporteras 

till Rikspolisstyrelse.  

 

Den åttonde och sista riktlinjen är Program för uppföljning av kvalitetssäkring (FAR 

Reko 130:6h). Reko standarden ska upprätthållas under hela uppdraget, därför behöver 

kontroller genomföras för att försäkra om att kvalitetskraven uppfylls. Oftast styrs detta 

av rutinerna, men även de kan behöva uppdateras och kontrolleras. (Far förlag, 2010a, s. 

24)  

 

Den tredje fasen i processen mot redovisningskvalité är att avge en bokslutsrapport. En 

bokslutsrapport bekräftar att ett uppdrag har utförts enligt Svensk standard för 

redovisningstjänster, Reko. Fel och oklarheter ska inte förekomma i rapporten, utan de 

ska kommuniceras med uppdragsgivare för att kunna rätta felen eller komplettera med 

mer underlag. En bokslutsrapport ska bl.a. innehålla organisationsnummer, firmanamn, 

redovisningskonsultens arbete och upplysningar om t.ex. vem som har ansvaret för 

bokföringen. (Far förlag, 2010a, s. 140-141) 

 

Följs dessa tre faser är redovisningsföretag enligt Reko på god väg mot att uppfylla 

redovisningskvalitet (Far förlag, 2010a). Av den anledningen borde redovisningsföretag 

i första hand uppfylla kraven i Reko och sedan utveckla och säkra kvalitén med hjälp av 

ett system. Alla riktlinjer inom Reko är betydelsefulla för redovisnings- och 

konsultföretaget, uppfylls de, har många krav tillfredsställts och faktorer som bidrar till 

kvalitetsegenskaper finns med. Reko´s riktlinjer borde redovisnings- och 

konsultföretaget sträva efter att följa även om de visar mer vad som gäller internt, visar 

de ändå vad som behövs för att underlätta arbetet och säkerställa kvalitetsegenskaper, 

som i sin tur tillfredsställer kundernas krav och förväntningar.  

3.1.5 Sammanfattning av kvalitetssystemen  

I bilaga 1 finns en tabell som sammanfattar principerna/dimensionerna/beståndsdelarna 

i de olika kvalitetssystemen. Alla dessa system, CRM, ISO 9001, TQM och Reko, syftar 
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till att förbättra och utveckla organisationer och därmed tillgodose kundens behov och 

förväntningar på tjänstekvalitet. Den som avviker mest från de andra är Reko, det beror 

på att Reko är specialiserad kvalitetssäkring för en specifik grupp och det är en svensk 

standard. Reko är mer inriktad på vad som kan göras inom organisationen och vilka 

tillvägagångssätt som finns. CRM, ISO 9001 och TQM syftar på samma sätt till det 

interna, men lyfter fram de externa delarna och betydelsen också. De är även globala 

system som används över hela världen och inom många olika organisationer oavsett 

storlek och form.  

 

Med hjälp av beståndsdelarna inom de olika säkerhetssystemen kan företaget lättare 

uppnå kundernas krav på tjänstekvalitet. Bilaga 1 visar huvuddelarna i de olika 

systemen, medan Figur 2 nedan visar att systemen är kopplade till kundernas krav som i 

sin tur är sammanlänkad till SERVQUAL som kommer att behandlas i nästa avsnitt. För 

att kundernas krav och förväntningar ska kunna uppfyllas måste vissa kriterier 

tillgodoses. Det är viktigt att ett företag fungerar internt för att sedan kunna visa sitt eget 

bästa externt och därmed fullfölja sin förmåga att tillfredsställa sina kunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 2. Kvalitetsäkerhetssystemen och kundernas krav 
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Figuren visar några kvalitetsegenskaper från varje system, dessa egenskaper är några 

beståndsdelar från respektive kvalitetssäkerhetssystem som presenterar huvudpoängerna 

i varje system. Det är de här egenskaperna som kommer att behandlas och kopplas till 

SERVQUAL för att sedan användas i analysen.  

3.2 SERVQUAL  

Uppfattningen av servicekvalitet kan jämföras mellan kundernas förväntningar och den 

faktiska prestationen av servicen. Det är inte enbart själva servicen som utgör kvalitén, 

utan det är även processen inför leveransen. (Parasuraman et al., 1985, s. 42; Zeithaml 

et al., 1988, s. 35) Det måste fungera internt för att de ska vara möjligt att bygga vidare 

på det externt. Detta gör att det är viktigt att bygga upp en relation mellan företaget och 

kunden. Med hjälp av differentiering, erbjuder flera olika tjänster, kan relationen 

förbättras eftersom företagets utmärkande drag är kopplat till kundens upplevda värde. 

(Chenet et al., 2010, s. 336, 342) Om företag nischar in sig mot en marknad med samma 

typ av kunder, underlättar det för företaget att specialisera sig (Sheriff, 1996, s. 72). 

Därmed kan de ha rätt kompetens som krävs för att tillgodose kunderna med 

differentierade tjänster, som tillfredsställer kundernas behov och förväntningar av 

servicekvalitet.  

 

Mätning av servicekvalité sker enligt Zolkiewski et al., (2007, s. 314), med hjälp av 

SERVQUAL, som har uppmärksammats mycket inom tidigare forskning. SERVQUAL 

är en skala för att mäta servicekvalitet. Basstrukturen för denna skala bygger på tio 

dimensioner (Parasuraman et al., 1988, s. 13,17) och oavsett vilken typ av tjänst som 

genomförs är kundernas kriterium likartade för värderingen av kvalitén. Parasuraman, et 

al., (1985) klassificerar upp dessa i tio nyckelkategorier. Den första är reliability 

(tillförlitlighet), där det viktiga är att tjänsten utförs korrekt vid första tillfället och är 

pålitlig. Den andra är responsiveness (mottaglighet, tillgänglighet), som relaterar till 

benägenheten och beredskapen medarbetarna har för att tillhandahålla tjänsten, 

aktualiteten påverkas i det här sammanhanget. Professionell competence (kompetens) är 

en annan kategori som ställer krav på kunskap och färdigheter för fullföljande av 

tjänsten. Access (åtkomst) inkluderar tillvägagångssätt- och kontaktförmågan, medan 

courtesy (tillmötesgående) involverar respekterande, omtanke och personlig kontakt. 

Bemötande har en stor betydelse för kundens upplevelse och communication 

(kommunikation) som förmedlas är angelägen för att framkalla förståelse och då är 

lyhördhet även en viktig faktor. Credibility (trovärdighet) är den sjunde kategori som 

har betydelse för att kunden ska ha möjlighet att kunna lita på företaget och det är av 

den orsaken viktigt att se till kundens bästa. Det är vanligt att vara riskaversiv och 

därigenom vill kunden känna security (Säkerhet, trygghet) och fri från risker och fara. 

Genom att försöka förstå och lära känna kunden underlättas understanding (förståelse) 

av kundens behov, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för att tillfredsställa 

kundens förväntningar och behov. Den tionde kategorin handlar om tangibles 

(materiellt), de fysiska bevisen av tjänsten. (Parasuraman et al., 1985, s. 46–47). Alla 

dessa kriterier är relevanta, det är vad kunder vill ha och vad redovisnings- och 

konsultföretaget borde utnyttja och använda sig av. Det är till hjälp för att förstå vilka 

krav som kunder ställer, vilket är en del av frågeställningen som ska undersökas.  

 

Dessa tio nyckelkategorier grundar alltså SERVQUAL. De fem dimensionerna i 

SERVQUAL är: 

 

 Tangibles (Materiellt) 
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 Reliability (Tillförlitlighet) 

 Responsiveness (Mottaglighet, tillgänglighet) 

 Assurance (Säkerhet) 

 Empathy (Empati) 

(Parasuraman et al., 1988, s. 23) 

 

De tre första är samma som originalen, medan de två senare representerar de sju övriga 

dimensionerna. Meningen med SERVQUAL är att underlätta förståelsen av kundens 

förväntningar och uppfattning av tjänster och därmed kunna förbättra servicen. 

SERVQUAL ska gå att applicera inom alla typer av tjänsteföretag, men betydelsen för 

dimensionerna kan variera från organisation till organisation. (Parasuraman et al., 1988, 

s. 30-31) Servicekvalitet kan inte bli perfekt med dessa dimensioner, det kan behöva 

kompletteras med t.ex. ett kvalitetssäkerhetssystem, men det är en bra startpunkt för att 

förbättra kvalitetsegenskaper. (Parasuraman et al., 1991b, s. 445) Därför kommer 

dimensionerna att behandlas var för sig i detta avsnitt för att få en djupare förståelse för 

varje dimensions relevans.  

3.2.1 Materiellt 

Till tangibles hör allt det materiella in, det kan vara bl.a. verktyg och utrustning som 

används (Parasuraman et al., 1988, s. 23). Den går även att dela in i två delar, där den 

ena representerar det fysiska utrustningen och hjälpmedel som används. Den andra 

delen är kopplad till medarbetarna och kommunikationsmaterial. Anledningen till att 

dimensionen splittras i två delar är för att upplevelserna skiljer sig åt mer än vad 

förväntningarna gör inom detta område. (Parasuraman et al., 1991b, s. 431, 442) 

Utrustning och hjälpmedel som kan användas är t.ex. telefoner, datorer och kopiator. 

Det behövs teknik för att underlätta medarbetarnas arbete eftersom det är människor 

som sköter dessa, därför kommer medarbetarnas betydelse in (Parasuraman, 2010, s. 

277). Företaget måste ha den interna kunskapen och kapaciteten som krävs för att 

upprätthålla och utnyttja teknologin (Sureshchander et al., 2001, s. 116). Med 

effektivare redskap användas resurserna mer och då kan mervärde skapas för både 

företaget och dess kunder. Det krävs underhållning av verktyg som utnyttjas, det kan 

vara i form av uppdateringar av program. (Song et al., 2009, s. 579) Syftet är att försöka 

hitta lösningar inom redovisnings- och konsultföretaget som kan hjälpa eller underlätta 

för tillfredsställelsen av kundernas krav. Det kan finnas något i den materiella biten som 

kan förbättras.  

 

Fördelarna med att ha teknologi som fungerar är bl.a. att tillgången till information 

ökar, på en dator kan material sparas och finnas lättillgänglig. (Chen & Popovich, 2003, 

s. 678) Frågar kunden efter något material som de tidigare lämnat in, det kan vara en 

faktura eller annat underlag för en investering eller utbildning, underlättar det för 

företaget att ha ett system för var dessa förvaras, det kan vara direkt i datorn för att få 

lätt åtkomst till materialet. Kunderna förväntar sig att företaget ska kunna ge denna 

service och ta fram material från tidigare händelser (Parasuraman et al., 1991a, s. 40). 

Då måste kommunikationskanalerna fungera och vara tillgängliga för kunderna 

(Holmlund, 2008, s. 47). Material är inte enbart det kunder ger till företaget, utan det är 

även det material som företaget levererar till kunden, det fysiska innehållet i tjänsten.  

 

Vad som levereras i tjänsten är lika väsentligt som hur det levereras. Även om 

förståelsen och gott bemötande erbjuds, har fortfarande utbudet och kompetensen stor 

betydelse. Det kan jämföras med ett läkarbesök, även om läkaren är i tid och visar full 



33 

 

medkänsla, har kompetensen större betydelse. Saknas kunskap kan ingen diagnos ställas 

och då kunde läkarbesöket lika gärna ha gjorts med vem som helst. (Sureshchander et 

al., 2001, s. 115) Materialet som levereras ska vara korrekt utfört vid första tillfället och 

av värde för kunden (Holmlund, 2008, s. 46). Material har inflytande på tjänstekvalité 

eftersom det är ett hjälpmedel i processen.    

3.2.2 Tillförlitlighet  

Reliability betyder tillförlitlighet och avser i detta sammanhang, organisationers 

förmåga att utföra tjänster pålitligt och korrekt som utlovat. Detta är en av de mest 

viktiga faktorerna. (Parasuraman et al., 1988, s. 23, 31) Kunder förväntar sig att erhålla 

tjänster de betalar för och att organisationen ska vara rättvis. Om företaget inte spelar ett 

rent spel kommer de att förlora kundernas förtroende. (Parasuraman et al., 1991a, s. 40-

41) För att åstadkomma tjänstekvalitet krävs det mer än bara ett resultat, det krävs att 

processen mot resultatet utförs på ett bra sätt (Parasuraman et al., 1985, s. 42-43). 

Genom att leverera det som förväntas och utlovats korrekt vid första tillfället bevaras 

tilliten och kunderna blir nöjda (Parasuraman et al., 1991a, s. 41; Holmlund, 2008, s. 

46). Företag strävar efter att ha tillfredsställda kunder, eftersom det oftast leder till 

lönsamhet. Det är viktigt att kunden känner sig trygg och säker, annars kanske kravet på 

tjänstekvalitet är högre. Osäkerheten kan göra att kunden blir skeptisk och inte tror att 

tjänstekvaliteten ligger på den nivån som den faktiskt gör.  

 

Nöjda kunder stannar för det mesta kvar med företaget och köper mer tjänster. Därför är 

relationen till kunderna betydelsefull. Det handlar inte enbart om att behålla kunderna 

under lång tid, utan det är också viktigt att uppmuntra en positiv attityd gentemot 

företaget. Finns en bra relation, ökar chansen att kunderna blir tillfredsställda och lojala, 

vilket kan i sin tur leda till genererande av rekommendationer till andra potentiella 

kunder och det är till företagets fördel. (Chenet et al., 2010, s. 337; Rauyruen & Miller, 

2007, s. 21) Genom att bygga upp en relation som baseras på tillit, bibehålls kundernas 

engagemang till företaget och det ökar möjligheten att tillgodose tillfredsställelsen och 

erhålla lojaliteten av kunden. (Rauyruen & Miller, 2007, s. 28) Relationer stärks med 

tillit och engagemang. Även om kunderna i det här fallet ofta stannar hos redovisnings- 

och konsultföretaget och fortsätter köpa tjänster, finns fortfarande risken att de byter till 

en annan redovisningsbyrå.  

 

Hur tjänster levereras och relationer byggs, beror många gånger på medarbetarnas 

prestationer. Detta är svårt att kontrollera för företaget eftersom individer agerar efter 

deras personligheter, attityd och moral. (Zeithaml et al., 1988, s. 35; Samson & 

Terziovski, 1999, s. 401) Medarbetare måste vara serviceinriktade om de har mycket 

kundkontakt, både för att kommunikationen ska fungera och för att kunden ska känna 

sig trygg (Holmlund, 2008, s. 47). Visar medarbetaren intresse att lösa eventuella 

problem som kunden har, kan ytterligare förtroende skapas (Parasuraman, 1998, s. 313). 

 

Återkommande problem är ingenting som efterfrågas, därför är det bäst att lösa problem 

permanent och inte bara för stunden. Därför är det inte alltid viktigast att reda ut 

problem snabbt, utan ibland måste det få ta tid. (Parasuraman et al., 1991a, s. 41) Det 

viktiga är att utreda problem och ges löften om att ta hand om ett problem, borde det 

lösas korrekt och under pålitliga villkor (Parasuraman, 1998, s. 313). Det är onödigt att 

göra misstag som kan undvikas genom ett lite noggrannare arbete.  
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Tillit är en av grunderna för en lojal långsiktig relation. Det påverkar atmosfären av 

relationen och influerar direkt på beteendet. (Caceres & Paparoidamis, 2007, s. 857-

858) Företag borde försöka bygga upp och utstråla tillförlitlighet för att behålla och 

vårda långsiktiga kundrelationer.  

3.2.3 Mottaglighet, tillgänglighet 

Responsiveness är ett ord som är svårare att översätta till svenska med ett enda ord, men 

det relaterar till viljan att hjälpa kunder och erbjuda service på en gång. Genom att vara 

lyhörd, ge direkt respons och anpassa efter kunden, kan responsiveness uppnås. 

(Parasuraman et al., 1988, s. 23) Medarbetarna måste ha viljan att hjälpa kunderna och 

tillhandahålla den förväntade servicen. Genom att förstå kunden och dess förväntningar 

kan tjänster erbjudas och levereras inriktat speciellt mot kunden. (Parasuraman, 1998, s. 

313, 317)  

 

Kunder vill ha snabba svar, om kunden t.ex. ringer till företaget och personen som söks 

inte är närvarande för tillfället, vill kunden att personen från företaget ska återkomma 

fortast möjligt. Är det en mall eller liknade de vill ha skickat på mailen till dem, ska de 

ske på en gång. Det är onödigt att vänta, eftersom det lätt kan glömmas bort och då 

uppkommer ett onödigt problem. Det bästa är att försöka lösa problem eller 

efterfrågningar på en gång, men det måste ske korrekt och pålitligt. (Chenet et al., 2010, 

s. 339; Parasuraman et al., 1985, s. 47) Om företaget ombeds att utföra en tjänst, ska de 

meddelas när servicen ska levereras och den ska utföras riktigt vid första tillfället 

(Parasuraman et al., 1991a, s. 44). Kunder vill helst ha sin tjänst när den är utlovad. Det 

är en positiv egenskap att hålla leveranstiderna, det minskar irritationer hos kunderna 

och de blir nöjdare.  

 

Kundernas förväntningar kan delas upp i två nivåer, där den ena representerar vad 

kunderna tror att erbjuden service kan och borde bli, medan den andra visar den 

minimala nivån av service som de är villiga att acceptera. Skillnaden mellan nivåerna 

utgör intervallet för tolerans, alltså vad som är tillfredsställande. Det här intervallet är 

inte lika för alla kunder, det är som ett dragspel, hoptryckt och litet för vissa, medan det 

kan vara uttänjt och längre för andra. Acceptansen av tolerans beror bl.a. på tidigare 

erfarenheter och förväntningar. (Parasuraman et al., 1991a, s. 42-43, 1994, s. 202) Om 

företaget engagerar sig och håller sig inom denna toleransintervall eller över för att 

överträffa förväntningarna, ökar kundernas belåtenhet.   

 

Engagemang behövs från alla inblandade i organisationer, för att fylla gapet mellan 

kunderna upplevelser och förväntningar (Parasuraman et al., 1994, s. 203). Det gäller att 

förstå exakt vad det är kunden förväntar sig och sedan omvandla den förståelsen för att 

tillgodose det i servicen. Detta är inte alltid lätt att göra, det är vanligt att misslyckas. 

(Parasuraman, 2010, s. 283) Med extra engagemang är det lättare att lyckas leva upp till 

kundernas förväntningar. Det måste finnas tillförlitlighet, annars minskar viljan att vara 

engagerad. (Rauyruen & Miller, 2007, s. 28) Finns möjligheten att överraska kunden 

genom att visa bra engagemang, vänlighet, kompetens eller förståelse och därmed 

överträffa förväntningarna, borde den möjligheten utnyttjas (Parasuraman et al., 1991a, 

s. 41-42).  

 

Snabb respons, vilja att hjälpa, anpassning till kunderna och engagemang visar att 

företaget tänker på kundernas bästa (Parasuraman et al., 1988, s. 23). Fungerar detta och 

kundernas förväntningar uppfylls kan tillfredsställelse uppkomma och lönsamhet 
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skapas. Är kunderna nöjda, kan positivt rykte om företaget spridas ut till fler potentiella 

kunder.  

3.2.4 Säkerhet  

Kunder vill känna sig säkra att de får det som förväntas vid köp av tjänster. Finns 

kompetensen och artigheten hos medarbetarna eller andra som erbjuder tjänsten, och om 

tillit och förtroende utstrålas, känner sig kunder mer försäkrade om att de kan lita på 

företaget. (Parasuraman et al., 1988, s. 23)  

 

Företag måste spela ett rent spel för att vinna förtroende, annars kan kunderna känna sig 

osäkra med sina transaktioner. Det kan leda till att kunderna inte vill göra några affärer 

med företaget. (Parasuraman et al., 1991a, s. 40) Säkerhet är en viktig faktor, alla vill 

känna sig trygg, och försäkrade om att ens värdehandlingar omhändertas på ett 

respektfullt och säkert sätt. (Parasuraman et al., 1988, s. 31) Av den orsaken är det 

viktigt att medarbetare utstrålar förtroende och är artiga vid bemötande av kunder. Det 

är även betydelsefullt att den rätta kompetensen finns. Är det värdefulla tjänster som ska 

utföras, vill kunden att den som har hand om ärendet ska veta vad han/hon gör och att 

det utförs professionellt. Serviceprocessen bör alltså vara noggrann och driftsäker för att 

säkerställa den bästa möjliga leveransen till kunden. Om företaget utför en tjänst, ska de 

kunna hålla det som lovas och genomföra det på ett säkert sätt. (Parasuraman et al., 

1991a, s. 41) 

 

Även om företag vill tillfredsställa kunderna maximalt och effektivisera i all den 

utsträckning som är möjlig, sett ur kundens perspektiv, är det inte sannolikt att kunna 

fortsätta göra på det sättet för alltid. Då skulle det behövas oändliga resurser, vilket inte 

många företag har. (Parasuraman, 2010, s. 279) Om resurserna ta slut, försvinner 

säkerheten med och det skulle vara negativt för både företaget och kunden.  

 

En annan möjlighet för att tillfredsställa kunderna på ett säkert sätt, är genom att 

skräddarsy servicen utifrån kundens specifika krav (Parasuraman et al., 1991a, s. 46). 

Detta går bara att göra till viss gräns, det kan ta för mycket resurser om det är många 

kunder med olika önskemål. Det är bra om företag kan vara flexibla och anpassa sig 

någorlunda efter kundernas behov och förväntningar (Parasuraman et al., 1991a, s. 43). 

Kunder kan känna sig mer säkra om tjänsten är anpassad efter deras behov och 

önskningar. I detta fall bedriver kunderna likartade verksamheter, vilket kan underlätta 

för redovisnings- och konsultföretaget då tjänsterna är ganska lika för varje kund. Trots 

det kan det finnas en del kunder som vill ytterligare eller mindre information än vad 

andra vill ha.  

 

Det är medarbetarna som arbetar med tjänster och då är det viktigt att de är artiga, ger 

inspiration och är pålitliga (Parasuraman, 1998, s. 313). Medarbetarna måste ha den 

kompetens som krävs för att leverera tjänsten och finnas tillgänglig för kundens frågor. 

Det är bra om de har förmågan att förklara för kunden om tjänsten och försäkra att 

eventuella problem kommer att behandlas under resans gång. Förstår kunden 

innebörden av tjänsten och vad som kan väntas, uppkommer trygghetskänsla och det 

känns säkrare. (Parasuraman et al., 1985, s. 47) Det är flera faktorer som påverkar 

säkerhetskänslan hos kunden, men när den väl uppkommer upplever kunden trygghet 

och tillit till företaget.  
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3.2.5 Empati 

Empati är viktigt och organisationer måste bry sig om och vårda kunderna, visa att de 

anstränger sig och ger personlig uppmärksamhet (Parasuraman et al., 1988, s. 23). 

Genom att ge varje enskild kund uppmärksamhet, känner de sig mer speciell och 

omhändertagna, vilket uppskattas (Parasuraman, 1998, s. 313). Alla kunder kanske inte 

har behovet av personlig uppmärksamhet, men möjligheten till att få det, borde existera.  

 

Servicekvalitet bedöms bl.a. utifrån empati, hur mycket företaget bryr sig om sina 

kunder och hur mycket uppmärksamhet de delar ut till varje individuell kund. (Chenet 

et al., 2010, s. 337) Personlig service uppskattas och det gör att kunden känner sig mer 

speciell. Eftersom det är den upplevda servicen som bedöms, är det viktigt att ha rätt 

attityd som är positiv och riktas mot att tillfredsställa kundernas behov. Varje specifik 

transaktion bedöms och tyvärr, är det negativa attityder och bemötanden som fastnar 

mest. (Parasuraman et al., 1988, s. 16) Detta gör att det är viktigt att hålla uppe positiv 

attityd och möta kunderna med artighet och respekt. Det här gäller inte bara mot 

kunderna, utan även internt mellan alla som arbetar inom företaget. 

 

Medarbetarna måste bry sig när problem uppstår och de borde vilja hjälpa kunden att 

lösa sina problem. Det är nödvändigt att ha kundfokus och uppmärksamma varje enskild 

kund. (Chenet et al., 2010, s.339) Ärlighet och trovärdighet är relevanta egenskaper som 

medarbetare borde visa. Medarbetare borde även handla efter kundens bästa intresse, 

eftersom det visar att företaget bryr sig om kunden.  

 

Relationer har betydelse, då även kommunikationen som utförs mellan parterna är 

viktig (Zeithaml et al., 1988, s. 47). Det blir en mer personlig kommunikation där löften 

ges och förståelse skapas. Genom kommunikation kan förväntningar lättare hanteras 

och kunden kan få stå i centrum. Löften ska dock inte kunna ges ut hur som helst, det är 

ledningen som ska ha kontrollen över löften som utges. (Parasuraman et al., 1991a, s. 

44-45) Löften måste hållas för att kunden ska känna sig accepterad och ha förtroende 

för företaget.  

3.3 Kvalitetssystem och SERVQUAL, sammankoppling 

SERVQUAL är en skala för att mäta servicekvalitet, meningen är att underlätta 

förståelsen av kundens förväntningar och uppfattning av tjänster och därmed kunna 

förbättra servicen. SERVQUAL visar kundernas kriterium för tjänstekvalitet. 

(Parasuraman et al., 1988, s. 13, 30-31) Systemen CRM, ISO, TQM och Reko existerar 

för att stärka kundrelationer och fungerar som en kundorienterad strategisk 

arbetsprocess. Meningen är att systemen ska utveckla effektiviteten, säkerheten och 

skydda konsumenter. Genom att förbättra tekniska verktyg kan bättre förutsättningar 

skapas för organisationen, vilket kan möta kundernas och företagets förväntningar. 

(Foss et al., 2008, s. 69; ISO; Abdullah, 2010, s. 6; Far Förlag, 2010a) Alla system 

uttrycker att organisationer borde utnyttja hela organisationen och därmed ha ett 

holistiskt synsätt. Systemen arbetar mot förbättrad servicekvalitet, vilket gör att det 

finns en direkt sammankoppling till varandra. Tabell 1 nedan visar en liten 

sammanfattning om hur beståndsdelarna från de olika systemen hänger samman med 

SERVQUAL. I bilaga 2 visas en mer grafisk sammankoppling mellan 

kvalitetsegenskaperna från kvalitetssäkerhetssystemen och SERVQUAL.  

 

System kan upplevas arbeta mera internt, även om de syftar till att göra det bättre för 

kunderna. SERVQUAL är mer extern, den visar direkt på kundernas kriterium för att 
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uppnå tjänstekvalitet. Det kan även vändas om och SERVQUAL kan beskriva vad 

företag måste uppfylla för att kunderna ska vara nöjda och känna sig säkra. Det är de 

interna delarna som bygger upp den externa upplevelsen. Det krävs ledarskap, 

professionell skicklighet och kompetens, engagemang, processutveckling och rutiner för 

att det ska fungera inom organisationen. Arbetsmiljö, förändringsarbete, kundfokus och 

användning av information, påverkar hanteringen av kunder och uppfyllelsen av deras 

behov och förväntningar. (Samson & Terziovski, 1999; ISO; Kale, 2004; FAR Reko 

130:6) Det är dessa delar som gör att kunderna känner sig uppmärksammade, säkra och 

har förtroende för företaget.  

 

Tabell 1 Beståndsdelar från systemen mot SERVQUAL 

SERVQUAL CRM ISO TQM Reko 

Materiellt Teknologi  Ledarskap  Process Dokumentation  

Tillförlitlighet Kundorienterad  Kundfokus  Information Riktlinjer & 

rutiner 

Mottaglighet, 

Tillgänglighet 

Kundservice & 

support 

Kommunikation Relation Konsultation  

Säkerhet Tillit  Process & 

dokumentation 

Ledarskap Struktur & 

planering  

Empati  Vårda kunderna Respons  Förståelse  Professionell  

 

 

Kvalitetsegenskaperna i de olika kvalitetssäkerhetssystemen kan arbeta tillsammans för 

att förbättra och utveckla ett företags tjänstekvalitet, de går även att ta egenskaperna för 

sig och använda dem enskilt för att förändra till det bättre. I tabell 1 och i figur 2 finns 

kvalitetsegenskaper som kan användas tillsammans eller enskilt och de kan blandas 

mellan de olika systemen. Det är alla egenskaper som kan vara till nytta för 

redovisnings- och konsultföretaget. En del egenskaper från systemen hänger ihop med 

andra systems egenskaper, de kan till och med ha samma innebörd, vilket gör att dessa 

egenskaper kan ha en större betydelse för en fungerande verksamhet.  
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4. Studiens genomförande 
 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt, där undersökningsdesignen 

framställs och hur datainsamlingen skett, hur intervjuguiden blev gjord, hur valet av 

respondenter genomfördes, hur intervjutillfället var, vilken databearbetning som utförts 

och reflektioner som finns kring intervjuerna.  

4.1 Undersökningsdesign 

För att kunna besvara frågeställningen krävs att en kvalitativ fallstudie genomförs. 

Fallstudier används för att undersöka en företeelse, grupp eller händelse. Den är 

avgränsad till något specifikt för att skapa en förståelse om ett visst förhållande. En 

kvalitativ fallstudie kan uppfattas som en helhetsinriktad beskrivning och analys av en 

enhet eller företeelse. (Merriam, 1994, s. 24-28) Eftersom syftet är att bl.a. få fram 

kundernas förväntningar och upplevelser i relation till redovisnings- och 

konsultföretaget, är det en specifik enhet som undersöks. Därmed kan konkret kunskap 

uppstå från respondenterna, både från redovisnings- och konsultföretaget och 

detaljhandelsföretagen. Huvudsakliga syftet med att genomföra intervjuer är att få fram 

en viss typ av information, där respondenterna kan ange deras upplevelser, kunskap och 

tankegångar (Merriam, 1994, s. 86). I slutändan kan tolkningar och jämförelser göras 

med teorin och syftet med studien.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Problemet i denna studie kan lösas på bästa sätt genom en kvalitativ fallstudie där 

intervjuer genomförs med både personer inom redovisnings- och konsultföretaget och 

deras kunder, detaljhandelsföretagen. Genom att göra en semi-strukturerad intervju, för 

att få fram en viss typ av information, kan intervjun styras av vissa förutbestämda 

frågor. Det kan då bli en öppen och flexibel intervju som kan bidra med mer värde 

(Kvale, 1997, s. 82). Det finns möjlighet att ställa ytterligare frågor, följdfrågor, under 

intervjun. Om respondenten svarar kortfattat eller otydligt kan en följdfråga behöva 

ställas. Vid en strukturerad intervju måste frågorna vara helt och hållet förutbestämda 

och inte ändras eller lägga till ytterligare frågor, vilket kräver väldigt tydliga frågor. En 

ostrukturerad intervju används främst när man inte har tillräckligt mycket information 

om en företeelse i förväg. Det kräver erfarenhet och flexibilitet. Det kan vara svårare att 

få fram samma typ av information från olika personer. En kombination, där det finns en 

grundstruktur i förväg är bättre och ger utrymme för ytterligare frågor. Eftersom det 

främst är respondentens upplevelser, förväntningar och förhållanden som ska lyftas 

fram är det enligt Kvale (1997, s. 82-83) viktigt att försöka låta svaren vara fria och 

frågorna flexibla.  

4.3 Intervjuguide 

Som angivits ovan är det en kvalitativ fallstudie som genomförts med delvis 

strukturerade intervjuer, även kallad semi-strukturerad intervju. I en intervjuguide av 

semi-strukturerad typ är frågorna utformade i en viss ordningsföljd som ger en översikt 

över vilka frågor som ska ställas. Genom att ha en struktur över intervjuguiden, blir det 

lättare senare att analysera intervjuerna då respondenterna har besvarat samma sorters 

frågor. (Kvale, 1997, s. 121-122) Intervjuguiderna för redovisnings- och 

konsultföretaget och kunderna finns i bilaga 3 och 4. Frågorna är utformade i 

huvudfrågor som sedan följs upp med uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor. 

Frågorna har formulerats så att respondenterna skall kunna ge spontana beskrivningar 
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av sina upplevelser. Ledande frågor har försökt undvikas, men guiden innehåller både 

direkta och indirekta frågor. Majoriteten av frågorna är indirekta eftersom det är 

respondenternas egna upplevelser och åsikter som ska undersökas. (Kvale, 1997, s. 123-

125) En semi-strukturerad intervju har grundfrågor som ställs till alla respondenter och 

då blir det lättare att jämföra respondenternas svar. Om det inte finns en bas i guiden 

blir det svårare att analysera och göra jämförelser mellan parterna.  

 

Intervjuguiden är framställd med utgångspunkt från teorin och syftet med studien, men 

det finns vissa inslag som inte baseras på teorin, anledningen till det är att frågorna ska 

anpassas till just den här fallstudien. Detta visar på att studien har en deduktiv 

metodansats. Eftersom kunskap söks, visar det på positivism och på grund av att 

tolkning sker och en helhetsbild försöks skapas från alla inblandade finns det ett 

holistiskt synsätt, där kommer etnografin in.  

 

Här kommer frågorna i intervjuguiden att presenteras ytterligare. Först beskrivs 

intervjuguiden för redovisnings- och konsultföretaget, därefter för kunderna.  

4.3.1 Intervjuguide för redovisnings- och konsultföretaget 

De första bakgrund- och inledande frågorna som ställdes handlade om respondenternas 

ålder och utbildning, hur länge de har arbetat på företaget och vilka arbetsuppgifter 

personen har. Därefter fick respondenterna beskriva redovisnings- och konsultföretaget, 

och beskriva vilka tjänster de har och hur de arbetar. Sedan började mer djupgående 

frågor som behandlas här.  

 

Arbetsgång och rutiner 

Här ställdes frågor kring tryggheten och säkerheten kring arbetsuppgifterna, hur 

ansvaret är fördelat vid uppdrag och vilket stöd som kan erhållas under arbetets gång. 

Respondenterna fick även berätta om mål och strategier som redovisnings- och 

konsultföretaget har. Därefter riktades frågorna mot arbetsbeskrivningar och rutiner, om 

de finns dokumenterade och på vilket sätt de kan användas.  

 

Material, teknik och information 

Frågor framfördes kring vilken teknik och vilket material som används och 

respondenterna fick ange sin uppfattning om det som används och komma med förslag 

på förbättringar. Det kom även fram hur information om kunden lagras, hur de kunde 

komma åt den här informationen och hur den kom till redovisnings- och 

konsultföretaget. Information kan spridas på olika sätt, därför fick respondenterna 

redogöra för hur information sprids internt inom företag och om de anser att det finns 

bättre sätt.  

 

Tjänsterna och relationen till kund 

Redovisnings- och konsultföretaget utför tjänster mot kund och då är det viktigt att 

relationen och samarbetet fungerar. Därför ställdes frågan om hur de upplever att 

relationen och förtroendet är mellan dem och kunderna och hur eventuella problem 

hanteras. Frågor kring redovisnings- och konsultföretagets kapacitet att leverera 

utlovade tjänster och samarbetet kring material mellan dem och kunden ställdes. Detta 

kan visa på hur tjänstekvaliteten är, leveranstider och om det är vanligt att fel 

förekommer.  
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Kommunikation och deltagande 

Kommunikation är viktigt, därför ställdes frågor kring vilka kommunikationskanaler 

som användes, främst mellan redovisnings- och konsultföretaget och kunden. 

Respondenterna fick även ange hur kommunikationen fungerar och hur de upplever att 

kunderna deltar i tjänsterna. De fick även göra en bedömning om hur de ansåg 

redovisnings- och konsultföretagets förmåga att besvara kundernas frågor var.  

 

Långsiktiga kundrelationer 

I den här formen av företag och business-to-business relation mot kunderna är de 

långsiktiga kundrelationerna betydelsefulla. Respondenterna fick besvara hur de arbetar 

för att bygga och bevara långsiktiga kundrelationer. Här kom även betydelsen av 

kundfokus in och hur personlig uppmärksamhet kan ges till varje kund. Frågor ställdes 

även om hur ofta respondenterna träffar sina kunder och om de tror att alla kunder är 

medvetna om vilka tjänster redovisnings- och konsultföretaget erbjuder.  

 

Förändringsarbete  

Förändringar kan leda till det bättre, här ställdes frågor kring vilken inställning 

respondenterna har till förändringsarbete och vilka möjligheter och hinder det finns för 

utförandet av nya projekt eller ny teknik. Vidareutbildning och kunskapsutveckling kan 

bidra till förbättring och möjlighet till utveckling, av den orsaken fick respondenterna 

ange deras möjligheter till just detta. Frågor ställdes även om hur företaget arbetar med 

riktlinjer för hur arbetet ska utföras i fortsättning om en förändring sker och hur syftet 

med förändringen redovisas.  

 

I slutet fick respondenterna möjlighet att tillägga ytterligare saker som kunde vara 

väsentligt i sammanhanget.  

4.3.2 Intervjuguide för kunderna  

Intervjuerna med kunderna inledde med frågor bakgrundsfrågor angående ålder, storlek 

på deras verksamhet och hur länge de har varit kund hos redovisnings- och 

konsultföretaget. Därefter följde några inledande frågor beträffande vilken utbildning 

respondenten har, hur länge de arbetat med verksamheten, vad de arbetar med och vem 

det är som sköter de olika delarna i tjänsterna de efterfrågar hos redovisnings- och 

konsultföretaget. Sedan följde några mer djupgående frågor som presenteras här. 

 

Trygghet och förtroende  

Här ställdes frågor kring hur trygg och säker respondenterna känner sig med att 

redovisnings- och konsultföretaget hanterar deras tjänster och värdehandlingar och 

vilket förtroende de upplever till alla inblandade. De fick även ge sin uppfattning 

gällande hur tillmötesgående redovisnings- och konsultföretaget är.  

 

Material, teknik och information  

Under den här kategorin framfördes frågor beträffande vilket material och teknik som 

används mellan kunden och redovisnings- och konsultföretaget och vilken uppfattning 

respondenterna hade kring detta och om de hade några förslag till förbättringar. 

Respondenterna fick även ange sin upplevelse kring samarbetet med leveransen av 

material, både det material som de själva ger till redovisnings- och konsultföretaget för 

att de ska kunna utföra tjänsten och det material som de får som slutprodukt. Frågor 

ställdes även kring uppfattningen av informationen som redovisnings- och 
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konsultföretaget tillhandahåller kunderna, hur de vill ta del av denna information och 

om de vill göra några förändringar angående den eller materialet.  

 

Tjänsterna och relationen till redovisnings- och konsultföretaget 

Respondenterna fick ange sin uppfattning gällande relationen och förtroendet för 

tjänsterna mellan dem och redovisnings- och konsultföretaget och hur eventuella 

problem hanterades. Frågor ställdes kring tjänstekvalitet, leveranstider och hur 

förändringar meddelas, både förändringar hos kunden mot redovisnings- och 

konsultföretaget och tvärtom. Respondenterna fick också beskriva hur möjligheterna var 

till att ställa frågor till redovisnings- och konsultföretaget och möjligheten att få svar på 

dessa frågor.  

 

Kommunikation och service 

Service är en viktig del i denna typ av relation, därför ställdes frågor kring 

respondenterna uppfattning angående servicen från redovisnings- och konsultföretaget 

och hur kommunikationen fungerar mellan dem. Respondenterna fick ange vilka 

kommunikationskanaler de använder sig av och vilken respons redovisnings- och 

konsultföretaget ger och upplevelsen kring den.  

 

Långsiktig relation och behov  
Det är viktigt att kunderna känner sig omhändertagna och att redovisnings- och 

konsultföretaget vårdar och försöker bevara relationen. Av den anledningen ställdes 

frågor till kunderna angående deras upplevelse om hur redovisnings- och 

konsultföretaget arbetar för att vårda och bevara deras kundrelation. De fick även 

berätta hur ofta de träffar någon från redovisnings- och konsultföretaget och om det var 

tillräckligt. Respondenterna fick även beskriva redovisnings- och konsultföretagets 

beteende och vilka tjänster de erbjuder och hur de får information om utökade tjänster. 

 

Slutligen fick respondenterna tillägga ytterligare saker om de kände att det var 

väsentligt i sammanhanget.  

4.4 Val av respondenter 

Valet av respondenter skedde i två steg, först valdes hur många och vilka som skulle 

intervjuas på redovisning- och konsultföretaget och andra steget var valet av hur många 

och vilka kunder som skulle intervjuas. Totalt valdes åtta respondenter ut, tre på 

redovisning- och konsultföretaget och fem av kunderna. Anledningen till att det blev tre 

intervjuer på redovisning- och konsultföretaget var för att få en tydligare bild av hur det 

fungerar inom verksamheten. En av de tre respondenterna var delägare för företaget och 

de övriga två medarbetare. Valet att intervjua en delägare var delvis för att få ta del av 

upplevelser och åsikter från en av dem som startat företaget. Att det blev denna delägare 

berodde på att personen är personalansvarig, vilket har betydelse för undersökningen 

eftersom personalen är en viktig del i arbetsprocessen, och personen vet hur rutinerna 

fungerar, vilka arbetsbeskrivningar som finns och har kontakt med många kunder. Två 

medarbetare intervjuades för att få veta hur de uppfattar situationen, om de vet om alla 

rutiner och vilken relation de har till kunderna osv. Kvalitetssäkerhetssystemen tar upp 

medarbetarnas betydelse, de kommunicerar med kunderna och deras engagemang och 

motivation påverkar kundernas upplevelse av tjänster. Därför har medarbetarna en stor 

roll i uppfyllandet av kundernas behov och förväntningar. Den ena medarbetaren är ute 

på uppdrag hos några kunder varje månad, medan den andra sitter på kontoret. 

Situationen och upplevelserna kan skilja sig på grund av varierande uppdrag och 
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arbetssätt och även från person till person. Därför grundades valet av 

medarbetarrespondent på hur länge personerna har arbetat inom företaget och på vilka 

arbetsuppgifter de har. 

 

Valet av respondenter bland kunderna, detaljhandelsföretagen, utgick ifrån storleken på 

verksamheten och tillgängligheten. Kundrespondenterna ska representera någon från 

varje organisationsstorlekskategori, orsaken är att kunderna köper olika storlek på 

tjänsterna från redovisnings- och konsultföretaget och det kan påverka relationen de har 

med varandra. Oftast är det inte antalet tjänster som varierar utan storleken på tjänsten 

som utförs. En större organisation har bl.a. fler leverantörsfakturor att betala och mer 

material som ska bokföras än en mindre organisation. Kunderna finns utspridda inom en 

15 mils radie runt redovisnings- och konsultföretaget, vilket gör det möjligt att åka till 

kunden och genomföra intervjun. Trots det är det vissa kunder som har sin verksamhet 

lite avsides, vilket gör det svårare att ta sig dit med kollektivtrafik, vilket kan ha 

påverkat valet av respondenter. Även om det skulle vara möjligt att utföra 

telefonintervju med kunder som befann sig längre bort, valdes det alternativet bort 

eftersom intervjuformen blir annorlunda om den sker via telefon än om det är en 

besöksintervju. Det kändes bäst att utföra alla intervjuer på likartat sätt, då kan inte 

resultatet påverkas av att intervjuerna utförts på olika sätt. En besöksintervju ger även 

möjlighet till att se hur reaktionen var när en fråga ställdes. Det var bara ägare till 

verksamheterna som intervjuades, det är dem som är själva kunden till redovisning- och 

konsultföretaget och det är dem som tar emot slutprodukten. Även om en del har 

kontorister som sköter ett visst samarbete med redovisning- och konsultföretaget var det 

inte aktuellt att intervjua kontoristerna eftersom de inte skulle ha möjlighet att svara på 

alla frågorna.  

 

Fem respondenter valdes ut bland kunderna, orsaken till att det blev just fem stycken 

var för att de kan representera alla kunder. Fem personer kan ge skilda åsikter och 

kommentarer om vad de känner och upplever. Färre än fem hade känts för få, med fler 

intervjuer tillhandahålls fler svar. Fler än fem hade bidragit till fler uppfattningar, men 

det hade även krävts mer tid och resurser. Fem respondenter kunde ge en tillräcklig bild 

av verkligheten och spegla kundernas huvudsakliga synpunkter.  

 

Valet av respondenter gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval både på redovisnings- 

och konsultföretaget och för kunderna. I intervjuerna har respondenterna fått ange sina 

subjektiva upplevelser, åsikter och förväntningar kring tjänstekvalitet och relationen 

mellan redovisnings- och konsultföretaget och kunden. Genom jämförelser mellan 

svaren kan eventuella mönster upptäckas. Ett icke-sannolikhetsurval gör att alla inte har 

samma chans att bli vald som andra har. Valet av respondent har påverkats delvis av 

lättillgänglighet och deras möjlighet att delta.  

 

Valet av respondenterna inom redovisnings- och konsultföretaget blev som förväntat, en 

delägare som är personalansvarig och två medarbetare. Den ena medarbetaren arbetar 

ute på uppdrag ett par gånger i månaden, medan den andre arbetar hela tiden på 

kontoret. Alla tillfrågade var villiga att delta och låta sig bli intervjuad.  

 

Respondenterna bland kunderna blev inte enligt förstahandsurvalet, det blev ändringar 

på grund av ledighet, sjukdom och tillgänglighet. Författaren ringde först till kunden för 

att fråga om de kunde ställa upp och låta sig bli intervjuad, det fanns kunder som inte 

gick att få tag på. Det berodde i ett fall på sjukdom, ett annat på att ägaren var ledig och 
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en annan kund gick inte att få tag på under två dagar och då valdes en annan respondent 

ut. Resultatet ska förhoppningsvis inte påverkas av detta på ett negativt sätt, utan det har 

bara gjort att andra kunder fått möjligheten att berätta om sina upplevelser och åsikter. 

De kunder som författaren fick kontakt med, var alla villiga att ställa upp och även om 

det inte blev de kunder som i första hand valdes ut, representerar ändå kunderna 

organisationsstorlekskategorierna och uppfyller de satta kriterierna för valen.  

 

Från början var tanken att genomföra en pilotstudie och göra en testintervju för att se 

om intervjuguiden kändes bra och att frågorna är relevanta och bringar användbara svar. 

Detta genomfördes aldrig annat än att författaren själv gick noggrant igenom varje 

fråga. Däremot genomfördes en kort analys efter den första intervjun på redovisnings- 

och konsultföretaget respektive första kunden för att se om svaren upplevdes relevanta 

och gav användbar information. I båda fallen kändes intervjuguiden lämplig, även om 

en eller två frågor gjordes om eller lades till. Basmaterialet fungerade bra och kunde 

användas på resterande intervjuer.  

 

De intervjuade inom företaget är anonyma. De flesta intervjuer som genomfördes var 

med företagets kunder och författaren har ingen relation till dem, vilket gör att de 

förhoppningsvis kommer att känna sig bekväma i situationen och uppleva det möjligt att 

svara ärligt på frågorna. Kunderna, som är andra företag, kommer inte bara att vara 

anonyma i studien, de kommer även att vara anonyma mot redovisnings- och 

konsultföretaget. Anledningen är etiska ställningstaganden och för att inte riskera att 

kunderna håller tillbaka information som de inte vill att redovisnings- och 

konsultföretaget ska kunna sammanlänka till just den personen eller verksamheten 

ifråga.  

4.5 Intervjutillfället 

Innan någon intervju kunde genomföras tillfrågades respondenter via telefon om de 

hade möjlighet att delta i en intervju. Undantag gällde för respondenterna från 

redovisnings- och konsultföretaget då de tillfrågades på plats öga mot öga eftersom 

författaren ibland är på kontoret. Alla respondenter fick själva välja om de ville delta 

eller inte och sedan ange när de hade möjlighet att bli intervjuad. Intervjuerna ägde rum 

på respektive respondents arbetsplats, vilket förhoppningsvis gav dem trygghet, 

bekvämlighet och gjorde att de kände sig avslappnade.  

 

Frågorna skilde sig mellan redovisnings- och konsultföretaget och kunderna eftersom de 

skulle spegla relationen och samarbetet mellan dem. Innehållet var däremot likartad fast 

i omvänd riktning beroende på vem som intervjuades. Även om frågorna var desamma 

för alla från redovisnings- och konsultföretaget och samma för kunderna, varierade 

svaren. Detta är ganska självklart i och med att alla har olika uppfattning om saker och 

ting och upplever saker på olika sätt. Däremot fanns det vissa likheter och mönster som 

följde genom i stort sett alla intervjuer.  

 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att det skulle vara möjligt att lyssna 

på intervjun igen och sedan få skriva ner och läsa igenom svaren som angavs. Det 

underlättade arbetet eftersom det är svårt att minnas och anteckna allt som sägs. Spelas 

intervjun in är det lättare att koncentrera sig på respondenten och visa intresse och ge 

uppmuntran till att berätta mera. Inspelningarna var enbart för författarens bruk, vilket 

respondenterna fick veta, de fick alla vara helt anonyma för läsaren. Här nedan visas en 
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tabell som sammanställer intervjuformen, intervjusituationen, intervjutillfället och 

längden på varje intervju som genomfördes.  

 

Tabell 2. Intervjutillfället  

Respondenter Intervjuform Intervjusituation Intervjutillfälle Längd  

F1 Semi-

strukturerad 

Besöksintervju  Lugn 48 min 

F2 Semi-

strukturerad 

Besöksintervju Lugn  63 min 

F3 Semi-

strukturerad 

Besöksintervju Lugn 41 min 

K1 Semi-

strukturerad 

Besöksintervju Avbruten  

Lugn  

31 min 

K2 Semi-

strukturerad 

Besöksintervju Avbruten  

Stressig miljö 

32 min 

K3 Semi-

strukturerad 

Besöksintervju Avbruten  

Lugn  

39 min 

K4 Semi-

strukturerad 

Besöksintervju Lugn  39 min 

K5 Semi-

strukturerad 

Besöksintervju Lugn  35 min 

  

 

F1-F3 representerar respondenterna från redovisnings- och konsultföretaget och K1-K5 

representerar respondenterna bland kunderna. Alla intervjuer genomfördes på 

respondentens arbetsplats i form av en besöksintervju och alla var i semi-strukturerad 

form. Intervjutillfället var olika för varje respondent, i det stora hela var situationen lugn 

och avslappnad. I tre av intervjuerna blev intervjun avbruten av respondenternas 

personal. Orsaken var blandad, i ett fall gällde det en fråga, i ett annat behövde en 

nyckel hämtas upp och i det tredje fallet genomfördes intervjun i respondentens 

verksamhets fikarum, och det kom in personal dit under intervjun för att lämna något 

osv. Det var även i den sistnämnda situationen som var i en stressigare miljö, dörren var 

öppen till ett utrymme där andra arbetade. Detta påverkade inte intervjun markant, 

respondenten upplevdes inte stressad av denna situation, utan det var förmodligen 

vanligt med den situationen och ljudnivån. Utöver avbrotten upplevdes alla 

respondenter lugna och ostörda.  

4.6 Databearbetning 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades samma dag eller dagen efter intervjun 

genomförts. Detta gjordes för att komma ihåg och göra tolkningar nära inpå 

intervjutillfället. Efter transkriberingen kunde analys genomföras, där jämfördes de 

olika svaren både mellan respondenterna från redovisnings- och konsultföretaget för sig 

och kunderna för sig. Därefter gjordes en jämförelse mellan redovisnings- och 

konsultföretaget och kunderna. Resultaten jämfördes med problem, syfte och teori för 

att se om det fanns kopplingar och samband mellan dem och det uppkom något att lägga 

till i teorin.  

 

Eftersom författaren arbetar på redovisnings- och konsultföretaget var det rent teoretiskt 

möjligt att genomföra intervjun på författaren själv, men det skulle ha påverkat studien 
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utifrån författarens synvinkel och objektiviteten skulle minska. Även om flera svar som 

medarbetarna angav under intervjun ibland stämmer överens med författarens tolkning 

av situationen, har det försökts flyttas åt sidan för att inga snedvridningar eller 

förstörande av objektivitet ska förekomma. Det som analyseras är det som har 

transkriberats och det är det som respondenten själv har lyft fram. Det som har 

transkriberats är det som sagts under intervjutillfället, eventuella skratt, pauser och 

kroppsspråk har inte tagits hänsyn till eftersom det visar mest på hur de förhåller sig till 

frågorna och är som person. Det är upplevelserna som är det relevanta och det som 

ämnats undersökas.  

4.7 Reflektioner kring intervjuerna 

Det är ett icke-sannolikhetsurval som gjorts för att välja ut respondenterna. Detta kan ha 

påverkat resultatet eftersom alla inte hade samma chans att komma med i urvalet. Trots 

det finns förhoppning om att alla respondenter är pålitliga och har angett sina 

upplevelser. De är alla kunder till redovisnings- och konsultföretaget vilket gör att alla 

är godtagbara respondenter för detta ändamål. Respondenterna driver samma typ av 

verksamhet, detaljhandel, men de är av olika storlek. De intervjuade representerar de 

olika storlekarna i stora drag. I och med att frågorna handlade om upplevelser och hur 

respondenterna personligen kände inför tjänsterna och relationerna, gjorde det att de 

förstod varför de var utvalda. Det kan också ha påverkat deras svar, de kan eventuellt 

försöka ge svar som de tror passar in på undersökningen. Genom att berätta att de är helt 

anonyma för läsaren finns förhoppningen att ärliga svar angivits. Det anses inte troligt 

att svaren är helt anpassade, utan det känns trovärdigt att varje respondent har svarat 

efter personens egen upplevelse och åsikter.  

 

Varje intervju inträffade på respektive respondents arbetsplats, vilket kan ha skapat lugn 

och avslappning i trygghet. Eftersom de inte behövde förflytta sig, förlorade de ingen 

extra tid på grund av det. Det förekom inge problem under intervjuerna, alla var 

tillmötesgående och de verkade tycka att det var ett intressant ämne. Eftersom det 

handlar om dem själva och deras svar kan möjligen leda till förbättring eller bekräftelse 

är det lätt att intresset ökar.  

 

Längden på intervjuerna varierar, det kan finnas flera orsaker till detta. En är att vissa 

pratar snabbare än andra och då hinner med att säga mer saker på kortare tid. En annan 

orsak är att intresset kan variera för ämnet och en del tycker om att diskutera och berätta 

mera. Vissa har mer exempel att tillgå, det kan bero på bl.a. att en del har arbetat längre 

inom branschen eller varit kund eller arbetat längre hos redovisnings- och 

konsultföretaget. Personligheten påverkar också, då vissa människor tycker om att prata 

mer än andra. Även om längden har varierat, skiljde det inte allt för mycket, och svaren 

har ändå varit givande och med öppna frågor blir det oftast varierande svar. Det anses 

inte vara någon nackdel med att intervjulängden har varierat, det är innehållet i intervjun 

som räknas och har betydelse.  
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5. Empiri  
 

I den här delen visas respondenternas svarande med först en introduktion till 

redovisnings- och konsultföretaget. Intervjuerna hos redovisnings- och konsultföretaget 

presenteras först under kategorierna arbetsgång och rutiner, material, teknik och 

information, tjänsterna och relationen till kunderna, kommunikationen och deltagande, 

långsiktiga kundrelationer och sen förändringsarbete. Därefter redovisas 

intervjusvaren från kunderna, de grupperas i olika aspekter; trygghet och förtroende, 

material, teknik och information, tjänsterna och relationen till redovisnings- och 

konsultföretaget, kommunikation och service och långsiktiga relationer.  

 

Här sammanställs resultatet från de olika intervjuerna. Åtta intervjuer har totalt 

genomförts, tre av dem genomfördes med redovisnings- och konsultföretaget, en med 

ena delägaren och de andra två med medarbetare. De återstående fem intervjuerna 

gjordes med redovisnings- och konsultföretagets kunder, ägare till detaljhandelsföretag. 

Materialet presenteras på det här sättet eftersom det visar tydligt vad som kommit fram 

på redovisnings- och konsultföretaget respektive hos kunderna. Genom att först 

beskriva företaget ytterligare, uppstår en förståelse för vad det är för företag och sedan 

under arbetsgång och rutiner presenteras det mer hur företaget arbetar. Om resultatet 

från undersökningen presenteras under en och samma rubrik, med en blandning mellan 

redovisnings- och konsultföretaget och kundernas svar, kan det bli förvirrande för 

läsaren att veta vem som sagt vad. En del jämförelser kommer läggas in här och var, 

speciellt när kundernas svar redovisas, eftersom då har redovisnings- och 

konsultföretagets respondenters svar redan presenterats. Då är det lättare att relatera till 

och förstå jämförelsen.  

5.1 Beskrivning av företaget 

Uppdragsgivaren till den här studien är ett redovisnings- och konsultföretag som är 

stationerat i Västerbotten. Företaget tillhandahåller tjänster inom ekonomi och 

rådgivning. De är specialiserade, nischade, mot detaljhandelsföretag. Tjänster som 

redovisnings- och konsultföretaget erbjuder är bl.a. bastjänster inom redovisning, där 

ingår bokföring och avstämning av konton, sen kan de även sköta administration, 

deklarationer, bokslut och uppföljningar, budget, årsredovisningar, konsulttjänster och 

rådgivning. Respondenten F1 beskriver företaget som: 

 

”En mindre redovisningsbyrå där man har nära relation till kunden, vi ska känna våra 

kunder väl, vi ska veta hur dem jobbar, deras bakgrund och så, för att vi själva ska göra 

ett bra jobb…” 

 

Redovisnings- och konsultföretaget ägs av två personer och de har i dagsläget fyra 

heltidsanställda och två deltidsanställda. De växer och kommer i framtiden att utöka 

personalstyrkan. Företaget har drivits i ca sex och ett halvt år, de startade verksamheten 

hemma hos ägarna, men flyttade in närmare centrum för ungefär ett och ett halvt år 

sedan. Kunderna finns inom en 15 mils radie från staden där företaget har sitt kontor. I 

och med att redovisnings- och konsultföretaget är inriktade mot detaljhandelsföretag i 

första hand och kunderna driver likartade verksamheter, underlättar det arbetet och 

förståelsen för kundernas verksamheter. Om redovisnings- och konsultföretaget haft 

olika kunder som drev helt olika verksamheter, hade det varit svårare att lära sig hur alla 

kunder arbetar och hur deras verksamhet fungerar. I det här fallet, skapas gynnsammare 
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förutsättningar för redovisnings- och konsultföretaget eftersom de kan skapa förståelse 

för kundernas verksamheter och på det sättet generera nära kundrelationer.  

5.1.1 Arbetsgång och rutiner 

Redovisnings- och konsultföretaget arbetar med olika uppdrag mot kund, majoriteten 

utförs på kontoret, medan andra genomförs ute i kundens verksamhet. Ansvaret för 

uppdragen är fördelat på olika personer, vanligtvis tre stycken, varje person har sitt 

ansvarsområde. En person har kundansvaret och ansvarar för den löpande 

redovisningen, bokföring, och avstämning av konton, medan en annan person gör 

analyser, eventuellt en budget och skriva månadsrapport. Den tredje personen sköter 

konsulttjänsterna kring uppdraget. Leverantörsbetalningarna sköter antingen 

kundansvarig eller någon annan som har tid.  

 

Ingen från redovisnings- och konsultföretaget anser att det finns tydliga 

arbetsbeskrivningar. Det som finns är en pärm med beskrivningar, förslag på hur 

framförallt lite svårare saker inom bokföring och leverantörsbetalningar ska skötas, men 

det finns ingen arbetsbeskrivning mot kund. Det existerar alltså ingen nedskriven 

arbetsgång, det är mycket som går mun till mun. Däremot finns det en del mallar som 

följs gällande bl.a. avstämningar och bokslutsspecifikationer. Vissa har gjort egna 

checklistor för att underlätta sitt eget arbete och komma ihåg alla stegen som ska göras. 

För det mesta sitter allt i huvudet, vad som ska göras och det sprids muntligt. Det finns 

inget att gå tillbaka till och kolla hur det skulle göras eller rent hur allt fungerar 

uppdragsmässigt. Trots det fungerar det bra, även om det finns vissa förbättringar som 

kan genomföras för att underlätta arbetsgången. Ett exempel på det gäller själva 

kommunikationen, eftersom arbetet går från en person till en annan, gäller det att veta 

vad som är gjort och inte gjort. Då skulle ett bättre system kunna byggas upp, då varje 

person kan se vad som är klart och inte, det skulle då kunna flyta smidigare. Eftersom 

det ofta är samma saker som ska göras varje månad och det är vissa datum som ska 

följas, kan det vara till hjälp att ha ett sätt som visar vad som är klart. Detta skulle även 

underlätta för framförhållningen, då kan det planeras bättre hur fortsatt arbete ska läggas 

upp.  

 

Utförandet av arbetet upplever alla respondenter känns tryggt och säkert, de har inga 

omöjliga arbetsuppgifter och är det något som känns osäkert går det att fråga 

arbetskollegor eller söka information på internet. Frågor som kan kännas mer osäkerhet 

kring är försäkringar och representationer. Den kompetens som behövs för att utföra 

arbetet finns för det mesta inom företaget, annars kan viss extern hjälp användas.  

 

Angående mål och strategi inom redovisnings- och konsultföretaget var det skilda 

åsikter som framfördes. En del ansåg inte att de var tydliga, det var inget de jobbade 

löpande med, men att ett mål var att bli effektivare. Medan en ansåg att det finns tydliga 

mål, de arbetar mot en inriktning och har både kortsiktigt mål på kanske ett år och mer 

långsiktigt på tre år där målet och strategin, enligt F1, är: 

 

”Där är det ju en plan som vi har att vi inte ska marknadsföra oss och jaga nya kunder, 

utan vi ska vårda de kunder vi har, alltså ta hand om de i första hand...Strategin är att 

jobba mer med varje kund som vi redan har och sen kanske utveckla vissa tjänster…” 
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5.1.2 Material, teknik och information  

Tekniken som används är främst datorn, fax och scanner. Redovisnings- och 

konsultföretaget har ett affärssystem som används i det dagliga arbetet. I och med 

flytten in till centrum, gjordes en investering i dataservrar eftersom det är en viktig 

säkerhet att kunna erbjuda sina kunder. Säkerhet och backup säkerställer materialet och 

undviker att något förvinner. Material som används är Excel-mallar, de används främst i 

avstämningsarbetet, även Word utnyttjas.   

 

Det som kan förbättras med teknik och material var först och främst att det rensas och 

städas upp bland det material som finns, gör det mer enhetligt och samma för alla 

kunder. Det skulle även minska risken för att felaktigt material skickas ut till kunden. 

Andra förslag var att utveckla scanning-tjänsten, att posten kommer direkt till 

redovisnings- och konsultföretaget och därefter scannas materialet in direkt i datorn. 

Tanken är att redovisnings- och konsultföretaget ska sköta mer av kundens 

administration.  

 

Information om kunderna tas in vid första träffen, då dokumenteras vilka personer som 

har vilka ansvarsområden och vilket material som kunden ska skicka in till 

redovisnings- och konsultföretaget. Informationen förvaras i en Wordbilaga eller i en 

pärm. Alla verkar inte vara helt medveten om var den här informationen finns och vad 

den innehåller. Det finns telefonlista, men kanske inte information om vilket uppdrag 

redovisnings- och konsultföretaget har gentemot kunden. Även här är det mycket mun 

till mun, precis som när information sprids internt inom företaget. Detta upplevs inte 

alltid som positivt eftersom alla arbetar inte heltid och det uttrycktes av F3 att: ”är man 

inte här så har man missat det”. Det finns förslag om att skicka ut meddelanden via 

mail, då får alla del av informationen och det kan sparas på valfritt sätt.  

5.1.3 Tjänsterna och relationen till kunderna  

Relationen tycker respondenterna känns bra, de upplever att de har ett förtroende hos 

kunden. Det kan vara olika vilken kontakt till kunden varje person har. En del har 

direktkontakt, medan med andra kunder har vissa ingen kontakt alls. Det beror delvis på 

uppdragen och vilket behov av kontakt som behövs. Det finns inte dokumenterat vem 

det är som ska göra vad, vilket kan vara en nackdel ifall det skulle hända någonting. Det 

uttrycktes även att det kanske inte är alla kunder som vet vem det är som gör vad på 

uppdraget, vilket skulle underlätta för kunden om han/hon visste eftersom då kan de 

eventuella frågorna gå direkt till den personen.  

 

Kvaliteten i tjänsterna upplevs som väldigt bra, däremot uttrycker F3 att: ”det skulle 

behöva gå lite fortare och smidigare, det är för lång väg från det att vi har fått 

materialet till… sista steget” 

 

Det har förekommit störningar, men redovisnings- och konsultföretaget anser att det är 

viktigt att hålla leveranstiderna och att kunden är nöjd. De har varit öppna med att det 

har varit stökigt och tycks ha fått förståelse från kunderna. I och med att det inte är alla 

som utför det slutgiltiga innan slutprodukten går ut till kund, vet de inte vad förseningar 

beror på eller om det ens är avtalat när det ska levereras till kunden. Ett förslag kom upp 

om att dokumentera ett tjänstepaket till varje kund, F2 ger förslaget: ”Dokument, vad 

köper kunden, vad är det för tjänst och vad levererar vi för tjänstepaket till just den här 

kunden?” 
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Kunden ska leverera material till redovisnings- och konsultföretaget för att de ska kunna 

genomföra tjänsten, detta samarbete upplevs fungera bra i de flesta fall. En del kunder 

levererar materialet personligen, medan andra postar och/eller mailar in det. Är det inte 

komplett får redovisnings- och konsultföretaget ringa eller maila och fråga efter det som 

saknas och då kommer det in ganska snabbt. De flesta kunder upplevs intresserade av 

att få klart sin tjänst och den information de efterfrågar.  

 

Om fel uppstår, ska de rättas till och kunden ska meddelas om felet har påverkat dem. 

Vanligast är att ringa och prata med kunden om felet, varför det uppstått och hur det kan 

rättas till. Redovisnings- och konsultföretaget anser att det är viktigt att vara uppriktig 

och ärlig mot kunden, inget ska mörkläggas. Om kunden upptäcker fel, hanteras det på 

likartat sätt, felet identifieras och rättas till.  

 

Förändringar inom redovisnings- och konsultföretaget meddelas till kunden på olika sätt 

beroende på vilken typ av förändring som sker och hur den påverkar kunden. Det kan 

spridas mun till mun, via mail eller informationsbrev i samband med fakturor som 

skickas ut. Det skulle vara möjligt att utnyttja tekniken ytterligare och samla alla kunder 

under en mailgrupp och maila ut samma information till alla. F2 sa t.ex. 

 

”skicka ut ett mail till alla kunder när det är något vi måste kommunicera, för det kan 

vara sådant om att en dag har vi stängt…” ”blanda in skattenyheter, intressanta saker 

för kunden…”  

 

Det finn enkla lösningar som går att göra med tekniken, det gäller bara att utnyttja den.  

5.1.4 Kommunikation och deltagande 

De vanligaste kommunikationskanalerna som används är mail och telefon, utöver det 

används fax, scanning och träffar. En vanlig uppfattning är enligt F3 

 

”olika kunder är olika lätt att få tag på… man stör mer när man ringer… Jag vet att om 

jag skickar iväg ett mail så kan de ta det när de har tid.”  

 

Medan en annan respondent, F1, tycker: ”jag lyfter gärna luren… Jag kan inte beskriva 

helt i ord vad det är jag vill få fram och då kan de hända att jag ringer”  

 

Det varierar utifrån kontakten med kunden, relationen som finns och vad som passar 

bäst in för varje enskild individ. En del tycker att det är jobbigare att ringa än andra, 

men mail verkar användas flitigt och fungerar som en effektiv metod för att framföra 

budskap.  

 

Respondenterna träffar kunderna olika mycket, medarbetare som inte är ute på uppdrag 

i butik träffar kunden kanske en gång per år, om de inte kommer in på redovisnings- och 

konsultföretaget och lämnar material eller har annat ärende dit. De som är ute på 

uppdrag, är ute en gång i månaden och träffar kunden. Delägaren träffar kunderna 

vanligtvis ett par gånger per år, det kan vara oftare beroende på om fler möten bestäms 

och om kunden kommer till redovisnings- och konsultföretaget och lämnar material 

eller av andra anledningar.  

 

Kunderna kan ringa eller maila till redovisnings- och konsultföretaget och ställa olika 

frågor, alla respondenter tror att förmågan finns för att besvara dessa frågor. Framförs 



50 

 

en fråga, försöker redovisnings- och konsultföretaget hitta ett svar på den fortast 

möjligt, även om det ibland kan ta lite längre tid att besvara vissa frågor.  

5.1.5 Långsiktiga kundrelationer 

Eftersom det främst är delägarna som sköter den främsta kontakten med kunderna kände 

medarbetarna att de hade svårt att svara på hur de arbetar för att bygga och bevara 

långsiktiga kundrelationer. Det svar F2 och F3 kunde ge var bl.a.  

 

”leverera ett bra jobb, att kunderna blir nöjd, att kunderna ska få det de vill ha. Göra 

ett bra jobb gentemot kunden”.  

 

”det är väl egentligen att göra ett bra arbete, så snabbt som möjligt och så rätt som 

möjligt, och hoppas att de blir nöjda med det.”  

 

Detta stämmer överens med det F1 svarade, där tillkom även: 

 

”gäller att ha en bra relation med kunden och att man stämmer av med kunden om de 

är nöjda eller inte… fråga kunderna om de vill göra några förändringar… hitta en 

lösning… känner att om kunden inte är nöjda så säger de det till oss. De kan vara 

öppna och tydliga…”  

 

Kundfokus anses vara viktigt, där har känslan för kundens verksamhet betydelse. 

Genom att åka och träffa kunden, besöka deras butiker, se hur de har det, kan en relation 

lättare byggas upp. Alla respondenter känner att det kanske skulle vara bättre att få 

träffa kunderna oftare för att kunna utveckla relationen och få en större förståelse för 

hur deras verksamhet fungerar och hur de tänker.  

 

Eftersom redovisnings- och konsultföretaget inte har deras tjänsteutbud dokumenterat 

tror de att det kan vara svårt för alla kunder att veta vilka tjänster som egentligen 

erbjuds. Mycket meddelas muntligt om vad som finns, men det kanske inte når fram till 

alla. Redovisnings- och konsultföretaget har legat lågt med marknadsföringen av 

tjänster eftersom det inte har funnits tid att faktiskt genomföra alla tjänster som det finns 

möjlighet att genomföra. Det kan vara något för framtiden att se över och faktiskt 

marknadsföra nya tjänster. Förslag på hur tjänsterna skulle kunna marknadsföras var 

från F2 och F1, bl.a.  

 

”bjuder in till en informationsträff med flera kunder samtidigt… skicka ut brev eller 

mail, trycka upp någon förteckning där det står vilka tjänster vi har och vad som ingår”  

 

”diskutera när man har möten… tjänstepaket på papper… kunden kan se framför sig. 

Först och främst måste vi veta vad vi kan erbjuda.” 

 

Det är alltså något som först måste lösas internt och det är viktigt att det finns resurser i 

form av personal, för att det ska vara möjligt att erbjuda fler tjänster. Tidsaspekten är 

det största hindret.  

5.1.6 Förändringsarbete 

Det fanns lite blandade känslor kring inställningen till förändringsarbete. Det kan vara 

både och, är det en nödvändig förändring, måste den ses som positiv. En kommentar 

från F2 var: ”Man är nog lite allmänt negativ till en början, men jag försöker vara 
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positiv, för jag vet att det man ser kan bli och ge förbättringar. Man vill vara positiv till 

det.” 

 

Det är lätt att fortsätta i det samma gamla vanliga rutiner och att alla trivs med det. 

Ibland är det svårt att komma på förbättringar eftersom ett invant sätt fungerar bra. En 

förändring måste vara genomförbar och alla förändringar går inte att genomföra på en 

gång, ibland tar det ett tag innan de kan genomföras. Detta kan göra att det blir en lång 

process från tanke till handling, vilket gör att det upplevs ta ännu längre tid innan själva 

förändringen sker. I dagsläget verkar det inte finnas mycket utrymme för förändringar i 

form av nya projekt. Personalsituationen som är nu gör att det inte finns mera tid att 

göra mer än vad som redan genomförs. Ett projekt som påbörjades för snart ett år sedan 

är scanningen, där fakturor scannas in direkt i datorn och sparas där istället för att det 

ska finnas lösa kopior sparade överallt. På det viset kan även kunden se fakturorna 

direkt i datorn, vilket är bra för både dem och redovisnings- och konsultföretaget. Ger 

förändringen, projektet mervärde, kan det vara värt att satsa och genomföra det. Det 

som är viktigt att tänka på är förarbetet, det behövs en plan och förberedelser innan en 

förändring kan genomföras. Det måste beskrivas för alla inblandade vad förändringen 

innebär och vad den har för syfte. Internt kan förklaringar och syften presenteras via 

dagliga diskussioner eller på ett möte, men det uppfattas inte av alla att syftet 

presenteras och att det argumenteras tillräckligt för varför förändringen sker. Det är 

alltid lättare att göra rätt om alla vet varför det ska göras. Gäller det kunderna, anordnas 

träffar om det gäller en större förändring, annars tas det via mail eller telefon.  

 

Om en förändring ska genomföras, borde den inte alla gånger presenteras muntligt. 

Ibland kan det underlätta att ha den dokumenterad, då kan alla gå tillbaka och läsa om 

den. Det behöver inte vara formellt, är det en mindre förändring kan det mailas ut till 

alla berörda, då kan var och en spara ner den som de själva vill. Det kom även fram att 

vissa förändringar tar lång tid att genomföra, det tar stopp någonstans, det kan bero på 

resursbrist.  

 

Vidareutbildning erbjuds på redovisnings- och konsultföretaget för de arbetande. Det 

ska finnas en plan för varje person för att alla ska få utvecklas. Exempel på utbildningar 

som erbjuds är kurser och utbildningar från SRF och lokala mindre informationsträffar 

om bl.a. skatter.  

5.1.7 Sammanfattning  

Det bästa sättet att sammanfatta huvudståndpunkterna från respondenterna från 

redovisnings- och konsultföretaget är genom att visa det i en tabell. I tabellen nedan 

visas de olika kategorierna som intervjun främst handlade om och några synpunkter 

kring situationen och upplevelsen respondenterna upplevde. Den demonstrerar både hur 

respondenterna tror att de upplevs, hur de upplever situationen internt och vilka 

förbättringar som skulle behöva genomföras för att redovisnings- och konsultföretaget 

ska utvecklas, få en bättre arbetsmiljö och hur de ska kunna tillfredsställa kunderna 

ytterligare.  
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Tabell 3. Sammanfattning av redovisnings- och konsultföretagets intervjusvar 

Kategorier  Huvudståndpunkter  

Arbetsgång & rutiner Arbetsbeskrivningar saknas 

Kommunikationen behöver förbättras 

Visa tydliga mål & strategier för alla internt 

Material, teknik & Information Behöver städa & rensa bland allt gammalt  

Dokumentation av uppdrag mot kund behövs 

Information sprids mun till mun 

Tjänsterna & relationen till 

kunderna 

Förtroende hos kunden 

Kan bli snabbare & smidigare 

Förslag – dokumentera tjänstepaket 

Fel, rättas & berättas 

Kommunikationen & deltagande Via mail, telefon, scanning, fax & träffar 

Vill träffa kunden mera 

Kund kan fråga, svar hittas till det mesta 

Långsiktiga kundrelationer Leverera ett bra arbete 

Kundfokus, känsla för kundens verksamhet 

Utöka tjänster, först ha personalresurser 

Förändringsarbete Nödvändigt med utveckling 

Allmänt negativ, försöker vara positiv 

Lång process från tanke till handling 

Vidareutbildning, en möjlighet att utvecklas 

 

5.2 Kunderna 

Kunderna till redovisnings- och konsultföretaget är främst detaljhandelsföretag. Det är 

ägarna till dessa verksamheter som har intervjuats. De fem respondenterna representerar 

likartade verksamheter, men i varierade storlekar. Här kommer huvudpoängerna att 

presenteras och jämföras för att visa på skillnader och likheter mellan respondenterna.  

5.2.1 Trygghet och förtroende  

Det var ingen respondent som uttryckte någon osäkerhet, de kände sig alla trygga med 

att redovisnings- och konsultföretaget hanterar deras tjänster. När frågan ställdes om hur 

trygg och säker de känner sig, blev svaren från K4 och K2 bl.a.  

 

”Det är svårt att vara mer än 100 %, i dagsläget funkar det bra, vi känner varandra väl 

och har en fungerande verksamhet… jag känner mig väldigt trygg…”  

 

”Jättetrygg, väldigt trygg. De vet vad de gör.”  

 

De övriga svaren följer inom samma kategori, de tycker att slutprodukten speglar 

verksamheten och det förekommer sällan några fel. När det kom till förtroendet till 

medarbetarna på redovisnings- och konsultföretaget fanns det inte mycket att invända, 

de tycker att de gör ett bra jobb även om de ansåg att det var lite svårt att bedöma 

eftersom de inte har kontakt med alla. En del har nästan ingen kontakt med någon 

medarbetare, vilket gör det svårt att känna något förtroende till någon de har inte har 

kontakt med eller vet vem det är. Däremot de som har kontakt med någon tyckte att det 

var ordning och reda, det kändes stabilt hela vägen.  
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Alla respondenter upplever att redovisnings- och konsultföretaget är tillmötesgående, 

eller vill vara väldigt tillmötesgående. K1 och K3 uttrycker:  

 

”Direkt man ringer så är det aldrig några problem, går man dit så, väldigt 

tillmötesgående, behöver man svar på något direkt så får man det.” 

 

”De är tillmötesgående, men deras problem är ju tidsaspekten, alltså de har tidspress, 

så de vill nog väldigt gärna vara tillmötesgående men de har inte alltid tid… det är en 

svår balansgång, men jag kan känna ibland att de är lite tidspressade…” 

 

Tidsaspekten kom upp från flera respondenter, den påverkar dem mest när det gäller 

månadsrapporten som vid flera tillfällen kommit ut för sent. Däremot har de flesta inte 

avtalat något datum för när den ska vara klar, men alla är överens om att det skulle vara 

bra om det fanns ett avtalat datum. På det sättet är alla parter överens om när rapporten 

ska levereras.  

 

Det fanns även en önskan om att ta upp mer rutiner, spelregler för vissa situationer. På 

det viset vet kunden hur de ska göra i olika situationer. Det kom även ett förslag om 

redovisnings- och konsultföretaget kunde ordna en träff med alla handlare som är kund 

på redovisnings- och konsultföretaget och hitta på något, kanske ta upp lite 

skatteinformation eller liknande.  

5.2.2 Material, teknik och information 

Tekniken som utnyttjas är olika, alla har inte börjat med scanningen av 

leverantörsfakturor än, men intresset för det finns och de som redan använder denna 

teknik är nöjd med den. Det går att utveckla tekniken ytterligare och sköta mer 

administrativa delar på redovisnings- och konsultföretaget istället för att varje kund 

sköter det i sin verksamhet. De som inte har börjat med scanningen har inte fått någon 

information om hur det projektet går eller när det är aktuellt för dem att börja med det. 

Detta anses vara en brist i och med att de som kund, har rätt att få ta del av den 

informationen. Scanning är vanligt att det används inom branschen och därför är det en 

utveckling i rätt riktning som kunderna vill ta del av.  

 

Materialet som kunderna får, vilket det vanligaste är månadsrapporten, skickas ut via 

mail, det tycker kunderna funkar bra. Det skrivs kommentarer om avvikelser osv. och 

det upplevs som ganska utförligt och siffrorna går att lita på. Enligt K3:  

 

”Jag tror faktiskt att…” redovisnings- och konsultföretaget ”… är en av de bättre på 

marknaden när det gäller att få bra information om hur det går. Men den skulle gärna 

få komma lite tidigare. ” 

 

Det som saknas enligt några är mera framtidsplaner, de vill veta hur de ska lägga upp 

saker inför framtiden, de vill ha en liten plan. Lyfta blicken lite, där gäller det även 

vilken teknik som går att utnyttja ytterligare inom redovisnings- och konsultföretaget 

för att göra allting ännu smidigare. Utöver utvecklingen av scanningen kom inga fler 

förslag på vilken teknik som skulle kunna användas. Däremot kom en idé om att 

redovisnings- och konsultföretaget kan arbeta ännu mer mot butiker. Här uttryckte K2: 

 

”Om man skulle ta ett steg till så tror jag att man ska jobba mot butiker, det tror jag 

butiker är väldigt öppna med om man skulle lagt ner lite tid på det, att jämföra olika 
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kostnader, så ni vet betalar ni så här mycket för elen, medan snittet på våra butiker 

ligger här… Att man kollar vilka stora kostnadsmassor har vi, el är en enormt stor… 

det är så tråkigt. Vi vill ju sälja tomater…” 

 

Angående elen var bara ett exempel som kom fram, det kan även gälla antalet 

städtimmar och kostnaden per timme. Att få sådana jämförelser ansågs som hjälp för att 

kostnadssäkra, det är lätt att ett avtal får fortlöpa utan att en större granskning 

genomförs för att hitta billigare alternativ.  

 

Materialet som ska lämnas från kunderna till redovisnings- och konsultföretaget 

levereras på varierande sätt, antingen personligen eller att någon från redovisnings- och 

konsultföretaget hämtar det, det kan skickas via post eller mail. De flesta tycker att det 

funkar bra, men att ytterligare utnyttjande av tekniken skulle underlätta ytterligare eller 

att posten går direkt till redovisnings- och konsultföretaget istället för till kunden.  

 

Informationen som ges ut från redovisnings- och konsultföretaget till kunden upplevs 

för det mesta bra, men den är ibland inte tillräcklig och ibland överflödig enligt K3 och 

K5:  

 

”Jag tycker ibland att det kan behövas lite mer information om vad som händer på 

kontoret… vilka det är som har börjat… Det räcker med ett mail…”  

 

”Jag behöver inte en kommentar om att marginalen var lite låg… eller att försäljningen 

har gått ner med, det ser jag ju själv i rapporten. Utan är det så att jag ska ha någon 

text alls i rapporten är det sådant som att förbrukningskostnaden har gått för att har en 

stor faktura av…” 

 

Information som inte sprids lika flitigt är vad som händer internt inom redovisnings- 

och konsultföretaget, då menas inte att varje detalj ska informeras. Utan det som är 

relevant och som påverkar kunderna, t.ex. personalförändringar. Den överflödiga 

informationen är den som talar om det som redan syns. Där kan den ersättas med övrig 

information som bidrar till nytta för kunden, det som kunden inte ser själv. Även här 

kan det vara jämförelser med andra butiker för att se om de följer samma mönster eller 

har stora avvikelser. Informationen välkomnas helst via mail eftersom det kan läsas när 

tiden finns och det är bra sätt att hålla sig uppdaterad.  

5.2.3 Tjänsterna och relationen till redovisnings- och konsultföretaget  

Det finns förtroende och relationen fungerar bra i helhet. Vissa behöver inte engagera 

sig speciellt mycket, det fungerar bra ändå. Rapporter kommer kanske lite sent, vilket 

kan upplevas lite irriterande ibland, men kvaliteten är bra. En annan oro enligt K2 som 

framkom var att redovisnings- och konsultföretaget har vuxit under den senaste tiden.  

 

”Små funkar alltid bra, sen när de blir lite större, det kan vara lite skillnader där. Små 

funkar alltid bra, sen när de blir lite större så kan de bli lite mindre personligt.” 

 

Det ses alltså som en nackdel att de växer för snabbt, i dagsläget funkar allt bra och 

kunden känner att de får respons och stöd. De upplever att det kan vara svårt att gå från 

att vara ett väldigt litet företag till att bli lite större. Det kräver mer organisation, 

framförhållning och planering.  
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Problem som eventuellt uppstår upplever kunderna hanteras på lämpligt sätt. Ibland 

händer det att information om vad som händer inom kundens verksamhet inte når fram 

till redovisnings- och konsultföretaget. Det kan t.ex. vara placering av pengar på ett nytt 

konto eller uppsägning av ett avtal. Till sist kommer informationen fram och det är 

sällan några problem att lösa situationen. Har redovisnings- och konsultföretaget gjort 

något fel, meddelas det till kunden, i alla fall i den mån som kunden är medveten om. 

K4 och K3 uttryckte:  

 

”om de har känt sig medskyldig till ett misstag så tror jag inte att de har några problem 

och sagt det, så det är ju bra. Ärligt.” 

 

”Det blir sällan någon diskussion, utan de tar på sig att det här blev fel, och det är 

väldigt sällan.” 

 

Om förändring av tjänster eller annat vill genomföras kontaktas redovisnings- och 

konsultföretaget vanligtvis via telefon eller också tas det upp i samband med 

bokslutsgenomgång eller andra träffar under året. Gäller det mindre saker kan det också 

tas via mail. Sker förändringar inom redovisnings- och konsultföretaget kan det ibland 

meddelas muntligt eller via informationsbrev. Vissa tycker dock att informationen 

kommer fram lite sent, i efterhand, långt efter att själva förändringen har inträffat. 

Förslag kom om att de lägger upp en gruppmail med alla kunder, då skulle det vara 

enkelt att meddela alla kunder samtidigt om olika förändringar. Det är ett snabbt och 

smidigt sätt att utnyttja tekniken på.  

 

När det gäller möjligheten att fråga redovisnings- och konsultföretaget om vad som 

helst, var alla överens om att det inte var några problem att fråga eftersom redovisnings- 

och konsultföretaget kan för det mesta ta reda på allt. K1 ansåg att: ”Det är bara att 

fråga, det finna inga begränsningar.” 

 

Allt när det gäller ekonomin kan redovisnings- och konsultföretaget svara på, kan de 

inte, går det oftast att ta reda på. Ibland upplever kunden att det dröjer innan de får 

något svar, men samtidigt uppfattas det bättre att svaret är riktigt än att det hastas fram.  

5.2.4 Kommunikation och service  

Kommunikationskanalerna som används är mail, telefon, fax, scanning och möten. Alla 

respondenter verkar vara mest förtjusta i mailen eftersom den går att kolla när det passar 

bäst för dem själva, när de har tid och möjlighet. Det som ibland kan upplevas med 

telefon är att det inte ger någon möjlighet till att fundera eller ta reda på saker, men att 

en kombination mellan mail och telefon kan vara det bästa alternativet ibland enligt K5. 

”telefon, då kan man ha fått ett mail före, att jag ringer dig på tisdag eftermiddag, 

fundera på det här och de här.” 

 

Delas det ut en ”förvarning” om att redovisnings- och konsultföretaget vill veta något 

om just det här, underlättar det om den informationen ges ut i förväg. Kommer frågan 

dagen före helg utan förberedelse, kan det vara svårt att svara på frågan eftersom det 

under dessa dagar oftast är mer att göra. Det kan leda till att svaret inte kan levereras 

förrän på måndagen, redovisnings- och konsultföretaget kan inte räkna med att få svar 

direkt, i vissa fall får även de vänta.  
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Servicen från redovisnings- och konsultföretaget upplevs som bra, det är sällan några 

problem. K5 och K1  

 

”Bra, jag får det jag vill och det jag betalar för.” 

 

”Jag tror servicen är precis det jag förväntar mig… kanske inte att överlevererar och 

förvånar mig… men det är svårt att överträffa sig själv jämt, men det är möjligtvis att 

jag tycker att månadsrapporten kan komma lite tidigare, så det förväntar jag mig 

snabbare egentligen…” 

 

I det stora hela är det inga problem, men det finns lite förbättringar som skulle kunna 

genomföras för att kunderna ska bli ännu nöjdare. Respondenterna tycker att de får 

direkt hjälp, redovisnings- och konsultföretaget är trevliga när kunden ringer, de svarar 

på frågor via telefon och mail. Även om det ibland tar längre tid innan svaret kommer 

via mail, det kan även bero på vilken period det är på året och vem som ska svara på 

mailet.  

5.2.5 Långsiktig relation och behov 

Gällande den långsiktiga relationen mellan kunden och redovisnings- och 

konsultföretaget fanns det olika åsikter om hur den är och hur de vill ha den. Så här 

uttryckte K2, K5 och K1: 

 

”Det vet jag inte, vi är ju deras kund, så jag vet inte om de gör något speciellt. Jag är 

nöjd som det är.” 

 

”Jag vet om de gör så mycket på det sättet, men de ser väl att vi trivs och då tror jag att 

det är ganska lugnt, så länge vi får det vi vill ha.” 

 

”Där de skulle kunna bli lite bättre, man skulle kunna hitta på något, inte vet jag, man 

skulle kunna bjuda på middag eller lunch med alla handlare som med kunderna de har 

i…” staden ”om man har några nyheter… prata med varandra” 

 

Det är lite olika, en del är nöjd som det är medan andra vill ha mer. Jämförelser med 

liknande verksamhet är något flera respondenter tog upp som skulle vara intressant för 

dem att få. Om träffar ska ske, ska de ge någonting, det ska inte bara vara för att, utan 

det ska skapa mervärde. De flesta kunder vill inte träffa redovisnings- och 

konsultföretaget i onödan, det ska finnas ett behov av att ses.  

 

Tjänsterna som redovisnings- och konsultföretaget erbjuder verkar kunderna ha en 

någorlunda hum om vad det är för något, även om de medger att de förmodligen inte vet 

alla. Genom marknadsföring kan det förändras. Majoriteten anser att det kan vara en bra 

idé att utveckla en form av tjänstepaket, där alla deras tjänster står med och vad som 

ingår i dem. Där kan det även stå med när tjänsterna ska levereras. Information om 

tjänster, eller allmän information, kan skickas ut i månadsbrev via mail för att uppdatera 

om tjänster och händelseförlopp, där kan det tas upp att redovisnings- och 

konsultföretaget har börjat med t.ex. scanningen och att det utvecklas och kunderna kan 

fundera på om de vill starta med tjänsten. Det visar även redovisnings- och 

konsultföretaget utveckling och att det händer saker.  
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Det är några ytterligare behov som går att fylla, mer scanning och mer information. Ett 

annat behov är att kanske få mer långsiktig rådgivning, lite tips kring lagar och skatter 

och olika kostnadsjämförelser med andra liknande verksamheter.  

 

Kunderna fick beskriva redovisnings- och konsultföretaget beteende och 

kommentarerna från K2, K4 och K5 blev: 

 

”Det är inga konstigheter, det är professionellt… De känner av sina begränsningar… 

man är ärlig.” 

 

”de vill upplevas som trygga och säkra och jag upplever det så också, men samtidigt 

kan jag säga att det finns en liten stressfaktor där att dem periodvis jobbar väldigt 

mycket.” 

 

”Proffsigt och vänligt. Det är ju bra, jag är nöjd med kundrelationen” 

 

Det är i allmänhet bra, även om det upplevs tidspressat och lite stressigt på 

redovisnings- och konsultföretaget emellanåt. Det är många kunder som varit med från 

start och är kvar som kund hos redovisnings- och konsultföretaget, det tycker 

respondenterna borde betyda att alla är nöjda och att det är bra ändå som det är.  Små 

förändringar är nödvändiga för att företag ska utvecklas och finns det lösningar för att 

göra arbetet enklare borde dessa utnyttjas.  

 

5.2.6 Sammanfattning 

Även denna sammanfattning presenteras bäst i en tabell. I tabellen nedan visas de stora 

kategorierna med huvudståndpunkterna som respondenterna angav under intervjuerna. 

Det finns likheter med redovisnings- och konsultföretaget. Respondenterna hade några 

åsikter som skiljde sig åt och några som var lika. I tabellen visas poängen under varje 

delavsnitt där det kan behövas förbättringar eller också visas vad som är bra och 

uppskattas.  
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Tabell 4. Sammanfattning av kundernas intervjusvar  

Kategorier  Huvudståndpunkter  

Trygghet & förtroende  Trygg & säker  

Slutprodukt speglar verksamheten 

Tillmötesgående  

Tidsaspekt, stressigt 

Mer rutiner & informationsträffar 

Material, teknik & information  Scanning vill alla ha 

Information om projekt & utveckling  

Mer framtidsplaner 

Jämförande med liknande butiker 

Utnyttja mer teknik  

Tjänsterna & relationen till 

redovisnings- & konsultföretaget 

Finns förtroende  

Sena leveranser  

Sällan fel, hanteras bra  

Kan fråga, kompetensen finns  

Kommunikation & service  Mail föredras  

Bra service 

Inget överlevererande  

Vill ha möjlighet att fundera 

Långsiktig relation & behov För inget speciellt 

Nöjd som det är  

Mer information & tips  

Framförhållning & planering  
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6. Analys  
 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att analyseras. Jämförelser kommer 

att utföras mellan intervjupersonerna i de två kategorierna som intervjuats, dels mellan 

respondenterna från redovisnings- och konsultföretaget och kunderna och empirin 

kommer att kopplas till teorin för att undersöka samband.  

 

Analysen och tolkningen baseras på empirin och teorin. Som grund har tabell 1 och 

figur 2 används från teorin för att hitta de viktigaste kvalitetsegenskaperna inom de 

olika kvalitetssäkerhetssystemen som kan vara viktiga för redovisnings- och 

konsultföretaget att förbättra eller hålla kvar vid. I tabell 1 visas även kopplingen till 

SERVQUAL som också kommer in i analysen. Främst genom jämförelser med 

kundernas kriterium, men även genom redovisnings- och konsultföretaget upplevelser 

av hur de agerar gentemot kunden. Från den befintliga teorin kommer kopplingen inte 

att specificeras från vilket kvalitetssäkerhetssystem varje kvalitetsegenskap tillhör 

eftersom det är i första hand, egenskaperna som kan vara till hjälp för redovisnings- och 

konsultföretaget. Ur empirin används tabell 3 och 4 som grund för analysen för att göra 

jämförelser mellan varje respondentkategori, mellan fallföretaget och kunderna och 

jämförelser med teorin. 

6.1 Redovisnings- och konsultföretaget 

Först kommer redovisnings- och konsultföretaget att analyseras del för del för att se om 

det finns några kopplingar till befintlig teori och vad det kan innebära. Jämförelser till 

kundrespondenterna kan komma in i vissa delar. Respondenterna i det här avsnittet 

utgörs av de som intervjuades på redovisnings- och konsultföretaget.  

6.1.1 redovisnings- och konsultföretagets arbetssätt och rutiner 

Eftersom redovisnings- och konsultföretaget är inriktade mot en speciell bransch, ökar 

möjligheten att specialisera kunskapen mot branschen. Enligt Sheriff (1996, s. 72) 

underlättar det för företaget att vara nischade eftersom de kan specialisera sig mot 

kundens behov. Redovisnings- och konsultföretaget vill ha en nära relation till sina 

kunder och känna till deras verksamhet, vilket är lättare när kunderna är likartade. 

Strategin var att vårda de kunder de redan har och inte att jaga nya, det gör det enklare 

att lära känna de nuvarande kunderna. Det är viktigt att finns tydliga mål och kunskap 

för att utföra arbetet, målen är inte tydliga för alla inom redovisnings- och 

konsultföretaget vilket borde klargöras. Mål är viktiga för ledningen att förmedla till 

sina anställda (Campbell, 2003, s. 376). För att en verksamhet ska fungera och ha 

möjlighet till att utvecklas, anser Persson (2009, s. 174) och Kuo et al. (2009, s. 1323) 

att det krävs bestämda riktlinjer och en utformad strategi. Rutiner kan även bli lättare att 

följa om alla är medvetna om varför de är upplagda som de är och vad de strävar mot.  

 

Respondenterna arbetar med uppdrag mot kund, där flera personer är inblandade och 

har olika ansvarsområden. För att utföra ett uppdrag krävs rätt kompentens och 

utbildning och som säkerhet kan flera dela på ansvaret, då minskar risken att uppdraget 

stoppas upp om eventuella sjukdomar eller andra hinder står i vägen för uppdragets 

utförande (Far förlag, 2010a, s. 22). Respondenterna uttrycker att uppdragen går att 

genomföra av flera olika personer inom redovisnings- och konsultföretaget eftersom 

uppdragen är av likartad karaktär. Däremot finns det inga arbetsbeskrivningar på hur 

arbetet ska utföras, det gör det svårare för en nyanställd att ta över eller börja arbeta 
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med ett uppdrag. Om någon skulle bli osäker på hur något ska utföras, finns det inte 

mycket att gå tillbaka till för att se vilket tillvägagångssätt som kan användas. Det som 

finns är mallar för avstämningar och en pärm med lite svårare bokföring och 

leverantörsbetalningar. Dokumentation kan underlätta arbetet och göra det säkrare. 

Genom att föra en dokumentation under arbetsprocessen och ha tillgängliga 

arbetsbeskrivningar, kan risken för informationsasymmetri minska och om det 

uppkommer några frågetecken under arbetes gång kan de kanske besvaras med hjälp av 

tidigare dokumentation. Då minskar tidsåtgången och nyttan ökar i uppdraget. (Far 

förlag, 2010a, s. 63, 2010b, s. 61) De som har arbetat längre inom redovisnings- och 

konsultföretaget kan rutinerna och behöver inte alltid några arbetsbeskrivningar 

eftersom de redan arbetar på som de ska. Det blir svårare för de nyanställda som ska få 

dessa beskrivningar muntligt, det som är fördelen är att varje person kan själv skriva ner 

egna beskrivningar och checklistor att följa, men det kan underlätta om det redan finns 

befintliga beskrivningar. En respondent efterfrågade också ett system eller ett sätt att se 

vad som är gjort och inte gjort på olika uppdrag. Eftersom uppdrag går från en person 

till en annan kan det flyta på smidigare om det fanns ett tydligt sätt att visa vad som är 

gjort och inte, som alla kan se. Det kan bli en bra rutin att följa efter och förstå vad som 

är gjort och inte och vad som ska göras. Det är sådana rutiner och riktlinjer som är lätta 

att hitta och förstå för alla parter som förenklar arbetet. Det som är viktigt om rutiner 

införs är att alla följer dem. (Far förlag, 2010a, s. 20-21) Alla måste vara villiga att följa 

rutiner, annars kan lätt skapas irritationer och problem som stoppar upp arbetsprocessen 

istället för att hjälpa den att bli smidigare och lätthanterligare. Det blir även lättare för 

alla inblandade att planera sin arbetstid och ha lite framförhållning. Informationen 

kommer direkt fram till alla och enligt Gustafsson et al. (2001, s. 243) kan det minska 

irritationer och engagemanget kan öka.  

6.1.2 Material, teknikanvändning och spridning av information 

Respondenterna använder främst datorn som hjälp i sitt arbete, när det kommer till 

teknik är det viktigt att den fungerar och att alla har kompetensen som krävs för att 

använda den (Kale, 2004, s. 44). Respondenterna uttryckte inga större problem med 

tekniken, även om det förekommer störningar ibland, kan det mesta lösas. Teknik ska 

fungera som ett hjälpmedel och underlätta arbetet, precis som Parasuraman et al. (2010, 

s. 277) uttrycker. Materialet som samlas i tekniken ska vara lättöverskådligt och vissa 

respondenter tycker att det kan behövs rensas upp lite bland gammalt och se till att 

material som skickas ut till kunden är enhetligt. Eftersom information måste kunna 

kopplas till rätt kund och vara tillgänglig för medarbetarna, (Kale, 2004, s. 46), är det 

viktigt att det inte finns flera olika material sparade där alla inte kan användas. Finns det 

t.ex. flera olika mallar kan det vara lätt hänt att fel mall används och det kan öka risken 

för att kunden får felaktigt material skickat till sig, vilket i sin tur minskar kundens 

tillfredsställelse.  

 

Scanning är ett projekt som redovisnings- och konsultföretaget håller på att utveckla, de 

har börjat med några testbutiker och ska ta in fler butiker i framtiden. Det är positivt 

med en sådan utveckling, vilket även kunderna håller med om. Med hjälp av scanningen 

kan information sparas på ett lättillgängligare sätt direkt i datorn. Detta är en av 

fördelarna med fungerande teknologi enligt Chen och Popovich (2003, s. 678). Risken 

med att använda sig mer av tekniken är att det skapas ett större beroende av att den 

fungerar. Om det t.ex. skulle bli strömavbrott kan det blir svårt att fortsätta arbeta 

eftersom det mesta arbetet utförs med hjälp av teknik. Fördelarna är smidigheten och 

lättsamheten med den. Redovisnings- och konsultföretaget har investerat i dataservrar 
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som ska minska risken för att data försvinner. Detta är en viktig säkerhet för kunden 

eftersom det kan bli konsekvenser av att material försvinner.  

 

När redovisnings- och konsultföretaget tar in en ny kund, dokumenteras det information 

om kunden, vilka som ansvarar för vad osv. Det är inte alla som vet om den här 

informationen eller var den finns. Det är bra om det finns dokumenterat hur 

arbetsprocessen ska fortlöpa och vem som ansvarar för vilka arbetsuppgifter 

(Gotzamani, 2001, s. 1326). Detta finns inte heller i redovisnings- och konsultföretaget, 

den mesta informationen förmedlas mun till mun. Frågan är om mun till mun metoden 

är den bästa för att informationen ska spridas till alla och bli ihågkommen. Mail kom 

upp som förslag som alternativ, vilket kan vara ett bra förslag i många sammanhang när 

information ska spridas, men gäller det kundinformation kan det vara bättre att spara det 

i ett dokument som alla kan komma åt.  

6.1.3 Relationen till kunden och tjänsterna  

Respondenterna upplever att kunderna har förtroende till redovisnings- och 

konsultföretaget, vilket är viktigt för att ett samarbete ska kunna fungera. Alla har olika 

kontakt med kunderna, en del har ingen kontakt alls med vissa kunder. Det går inte att 

ha en relation till någon som det inte finns någon kontakt till. Däremot går det alltid att 

vara trevlig och artig om telefonen ringer eller om någon besöker kontoret.  

 

Kvaliteten på tjänsterna tror respondenterna är god och att kunden är nöjd med den. 

Vilket stämmer bra överens med vad kunderna svarade i intervjuerna. Är kvaliteten bra, 

blir kunderna tryggare och känner sig säkrare. Genom att vara noggrann och säkerställa 

den bästa möjliga leveransen till kunden, upplevs redovisnings- och konsultföretaget 

säkrare och professionellt (Parasuraman et al., 1991a, s. 41). Leveranstiderna är viktiga 

att hålla, det ansåg även respondenterna, men trots det förekommer det förseningar och 

det skulle kunna gå smidigare och fortare. Det är ett ganska vanligt krav från kunden att 

de vill få sin tjänst levererad i tid. Enligt Persson (2009, s. 12) ska företag lägga fokus 

på kundernas krav, leverera korrekt och vid rätt tidpunkt. Det visar uppskattning mot 

kunden. Med hjälp av planering och framförhållning kan arbetet läggas upp på ett 

sådant sätt som ser till att slutprodukten blir klar i tid. En respondent föreslog också att 

ett avtal kan göras med kunden om när tjänsten ska vara klar att levereras. En möjlighet 

som Parasuraman et al. (1991a, s. 46) tar upp är att ett säkert sätt att tillfredsställa 

kunden på är att skräddarsy servicen och tjänsterna utifrån kundens specifika krav. Det 

kan bli mer krävande att skräddarsy tjänster för varje enskild kund, men det kan gå att 

göra upp om ett tjänstepaket av något slag som informerar om tjänsterna och vad som 

ingår i varje tjänst.  

 

Fel kan uppkomma, det är naturligt, det viktiga är hur de hanteras. Respondenterna 

brukar kontakta kunden om de har gjort något misstag och berätta om vad som hänt och 

varför. Sedan rättas det till på bästa möjliga sätt. Det är betydelsefullt att agera 

sanningsenligt och rättvist, det ökar förtroendet och tilliten kunden har gentemot 

redovisnings- och konsultföretaget (Far förlag, 2010b, s. 13). Om kunden skulle 

upptäcka att ett fel har gjorts, men inte fått reda på det, kan det göra att kunden tror att 

redovisnings- och konsultföretaget undangömmer något för dem. Genom att vara 

uppriktig besparas tilliten, misstag måste alla få göra någon gång. Kan det rättas till, har 

ingen stor skada skett.  
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Förändringar som sker inom redovisnings- och konsultföretaget meddelas till kunden på 

olika sätt. Det kan vara muntligt, via mail eller informationsbrev. Su et al. (2010, s. 84) 

anser att det måste finnas möjlighet för kunden att kontakta och förmedla information 

på ett enkelt sätt. Detta gäller även andra vägen, att redovisnings- och konsultföretaget 

ska kunna kontakta och förmedla information enkelt och smidigt till kunderna. Därför 

ska möjligheten användas till att utnyttja tekniken. T.ex. genom att skapa en mailgrupp 

är det snabbt och enkelt att skicka ut information och kommunicera till alla. Om samma 

information delas ut på olika sätt till kunderna, är det lätt att det blir någon kund som 

inte får informationen eller att kunderna får olika information. Alla kunder har rätt att ta 

del av samma information om informationen påverkar de på något sätt. Det ska inte vara 

fördelaktigt för vissa, utan det ska vara lika och rättvist.  

6.1.4 Kommunikationskanaler och kontakt  

Redovisnings- och konsultföretaget använder sig av flera olika kommunikationskanaler 

för att få kontakt med sina kunder. De vanligaste är mail och telefon, dessa är 

lättillgängliga och enkla att använda. Enligt Holmlund (2008, s. 47) är det viktigt att 

kommunikationskanalerna fungerar och att det måste finns tillgänglighet för kunden. 

Det ska inte vara komplicerat för kunden att få kontakt med redovisnings- och 

konsultföretaget. När de ringer, ska någon svara och det tycker redovisnings- och 

konsultföretaget att de gör och att det fungerar bra. Eftersom en del kunder inte har 

samma möjlighet som andra att åka till redovisnings- och konsultföretaget för att träffa 

någon där, är det extra viktigt att kommunikationen fungerar på andra sätt. Anledningen 

till att en del kunder har större chans att träffa någon från redovisnings- och 

konsultföretaget är rent geografiska. De som driver sin verksamhet i samma stad som 

redovisnings- och konsultföretaget kan lättare åka förbi och träffas, medan de som har 

sin verksamhet några mil bort kan behöva planera längre i förväg när ska ha tid och 

möjlighet att besöka redovisnings- och konsultföretaget. Alla respondenter från 

redovisnings- och konsultföretaget skulle gärna träffa kunderna oftare för att bygga 

vidare på relationen och lära känna dem ännu mer. Vilket kan jämföras med kunderna 

som bara vill träffas om det ger någon nytta och inte bara för att träffas.  

 

Förmågan att svara på frågor som kunderna ställer tycker redovisnings- och 

konsultföretaget är bra. De anser sig ha förmågan att svara på det mesta, kan de inte 

svaren på en gång, försöker de hitta ett svar fortast möjligt. Det finns viss konsultation 

att hämta från t.ex. redovisnings- och konsultföretagets revisorer. Konsultation kan 

handla om bl.a. beskattningsfrågor eller företagsrådgivning (Far förlag, 2010a, s. 22-

23). Det är alltid bra att ha någon att fråga, det gör att fler frågor kan besvaras och fler 

personer kan bli nöjda. När kunden kommer med en fråga är det viktigt att vara 

serviceinriktad och visa viljan att besvara på frågan.  

6.1.5 Vårda och bevara långsiktiga kundrelationer 

 Eftersom att alla medarbetare inte har fått tagit del av vilka strategier och mål 

redovisnings- och konsultföretaget strävar emot, blir det svårare för dem att veta hur 

företaget arbetar för att bygga och bevara långsiktiga kundrelationer. Orsaken kan vara 

att personalen är ganska ny, de som intervjuades hade bara arbetat på företaget i ett 

respektive två år. Det kan också bero på att det inte har prioriterats att gå igenom om hur 

redovisnings- och konsultföretaget arbetar för att nå sina mål. En annan anledning kan 

vara tidsbrist. I vilket fall det än är, tror ändå medarbetarna att genom att göra ett bra 

jobb, leverera snabbt och korrekt, blir kunden nöjd.  Kunden uppskattar alltid att deras 

tjänster är korrekta och levererade i tid, men ibland kanske de vill ha det där lilla extra. 
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En liten överraskning som överträffar förväntningarna (Parasuraman et al., 1991a, s. 41-

42). Det kan vara allt från att visa lite mera kompetens, ge ett extra tips om hur de kan 

få bättre rutiner eller kostnadssäkra eller visa ytterligare engagemang eller förståelse 

över något som är viktigt för kunden.  

 

Kundfokus är viktigt att ha, men det får inte gå över styr. Det får t.ex. inte bli på 

personalens bekostnad, att kunderna får hela fokusen och allt anpassas för dem, att de 

som arbetar på företaget glöms bort och blir flyttad åt sidan hela tiden. I en sådan 

situation när personalen kommer i andra hand hela tiden, kan interna problem skapas 

och de kan påverka arbetsprocessen och resultatet som går ut till kunden.  

Redovisnings- och konsultföretaget arbetar på uppdrag direkt mot kund, då är det 

betydelsefullt att lägga fokus på kunden och utgå ifrån dem och skapa en känsla för 

deras verksamhet. I den här studien finns det ett specifikt förhållande till kunderna, i och 

med att kunderna driver egna verksamheter. Skillnaden är att redovisnings- och 

konsultföretaget behöver bygga upp mer för långsiktiga relationer, medan de som har 

kunder som är ”vanliga” individer, t.ex. för detaljhandlare, behöver ta om kunderna hela 

tiden och kanske erbjuda extra priser eller ge bort produkter. Det är skillnad på hur det 

går att arbeta för att bevara relationen. Det är det där lilla extra som visar kunden vad 

företaget går för. Genom att ge snabba leveranser, ge personlig service och ha en bra 

kommunikation mellan redovisnings- och konsultföretaget och kunden kan mervärde 

skapas för kunden (Ku, 2010, s. 1100). För att det ska vara möjligt att bygga upp för 

något långsiktigt gäller det att veta vad som planeras för framtiden. Vilka framtidsplaner 

kunderna har och hur de tänker om utvecklingen. Kunderna kanske också vill veta hur 

planen ser ut för redovisnings- och konsultföretaget, vilken utvecklingsbana som 

kommer följas, vilka händelser planeras in osv. Det kan vara en ömsesidig nyfikenhet 

om framtiden.  

 

Alla kunder är förmodligen inte medvetna om alla tjänster som redovisnings- och 

konsultföretaget kan erbjuda. Respondenterna är inte säkra på själva om de vet helt fullt 

ut vilka alla tjänster är eftersom det inte finns nedskrivet klart och tydligt. Återigen 

visas det att de är viktigt med dokumentation. Redovisnings- och konsultföretaget har 

inte haft behovet av att behöva marknadsförs sig, de har ändå tillräckligt med kunder. 

För framtiden kan det behövas lite marknadsföring om de vill att deras befintliga kunder 

ska få veta om vilka alla tjänsterna är som de har och om de vill försöka hitta nya 

kunder. Först måste allting lösa sig internt innan det kan gå ut externt. Det är viktigt att 

medarbetarna är medvetna om alla tjänster i första hand och att de har en bra arbetsmiljö 

att arbeta i (Persson, 2008, s. 33-34; SIS, 2010, s. 133). Engagemanget och 

motivationen påverkas av arbetsförhållanden och får inte medarbetare all den 

information de behöver för att utföra sitt arbete, skapas problem och irritation. Det är 

mycket inom tjänster, där arbetsprocesser sker internt i företaget först, innan den går ut 

till kund, vilket gör att det mesta måste bearbetas internt och fungera bra där innan det 

kan utvecklas och bli ännu bättre mot de externa delarna.  

6.1.6 Betydelsen av förändring 

En förändring kan ha olika skepnader och påverka på varierande sätt. Den kan vara stor 

eller liten. Respondenterna försöker vara positiva till en förändring även om det ibland 

är bekvämt att bara fortsätta i gamla banor. Det är därför viktigt att de som styr 

förändringen, vill förändra, utveckla, och att de berättar om varför förändringen är 

viktig och vilket syfte den fyller (Gustafsson et al., 2001, s. 243). När de kommer till att 

besluta om en förändring ska ske eller inte, kan det vara bra att blanda in hela 
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organisationen. Det krävs alltså en holistisk synvinkel, där hela företaget är inblandad i 

processen (Campbell, 2003, s. 382). Alla som påverkas av förändringen bör vara 

delaktig i förändringen. Alla respondenter upplever inte att de får veta syftet med 

förändringen, utan en viss ska bara genomföras på ett annat sätt. Vissa ändringar tar 

lång tid innan de sker, lång process från tanke till handling. Det kan vara på gott och 

ont, men det beror på vilken anledning som gör att det blir en fördröjning. Är det på 

grund av att den planeras väl och förberedelser behövs för att den ska vara genomförbar, 

kan det vara positivt att det tar tid innan förändringen sker. Om förändringen bara är lagt 

på hyllan utan anledning, kan det ifrågasättas varför det inte händer någonting.  

 

6.2 Kunderna  

Här kommer kundernas intervjusvar att analyseras och kopplas till befintlig teori. Fler 

jämförelser mellan kundernas och redovisnings- och konsultföretagets svarande 

kommer att diskuteras. Analysen är uppdelad på samma sätt som empirin var. 

Respondenterna i det här avsnittet refererar till de fem kunderna som intervjuades.   

6.2.1 Kundernas känsla för trygghet och säkerhet 

Alla respondenterna kände sig trygga och säker med att redovisnings- och 

konsultföretaget har hand om deras tjänster. Materialet de får, slutprodukten, stämmer 

bra överens med vad som händer i deras verksamhet. Genom att relationen fungerar bra 

med tjänsterna, bildar det en trygghet och förtroende för redovisnings- och 

konsultföretaget (Brah et al., 2002, s. 359). Att känna säkerhet är viktigt för att kunden 

ska kunna lita på redovisnings- och konsultföretaget, Parasuraman et al. (1988, s. 31) 

menar att alla vill känna sig trygg och försäkrade om att deras värdehandlingar 

omhändertas på ett säkert sätt. Trygghet är nyckeln för att kunder ska stanna kvar hos 

företaget. Alla respondenter känner att redovisnings- och konsultföretaget vet vad de 

gör och att de är tillmötesgående. Även om de ibland kan känna av stressen och 

tidspressen på redovisnings- och konsultföretaget, bemöts de på ett bra sätt. Att 

kunderna uppfattar stressen är inte ett bra tecken, det kan eventuellt skapa oro för att 

misstag ska göras på grund av pressen. I dagsläget är kunderna nöjda och redovisnings- 

och konsultföretaget hade rätt känsla när de trodde att kunderna hade förtroende för 

dem.  

 

Tidsaspekten påverkar kunderna också, de tycker att de ibland får sina månadsrapporter 

senare än vad de vill och förväntar sig. Parasuraman et al. (1991a, s. 44) anser att en 

tjänst ska meddelas när den ska levereras. Det kan vara ett bra alternativ att avtala om 

när varje kund ska få sin rapport levererad, då slipper kunden vänta och kanske till och 

med bli irriterad för att den inte kommer. Redovisnings- och konsultföretaget får då ett 

fast datum att arbeta och planera efter.  

 

Önskemål fanns även om att få gå igenom fler rutiner för speciella situationer. Det är 

alltid bra att gå igenom hur saker och ting ska skötas. Det hjälper alla parter att utföra ett 

bra jobb och det kan underlätta arbetsprocessen. Genom att dokumentera olika rutiner 

och riktlinjer är det lätt att gå tillbaka och se hur vissa saker ska göras (Far förlag, 

2010a, s. 20). Det är alltid lättare att kunna gå tillbaka och läsa om hur man ska göra 

eller ha en lathund att följa. Speciellt vid situationer som inte händer kontinuerligt.  
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Ett annat önskemål som dök var att redovisnings- och konsultföretaget skulle kunna 

samla alla kunderna och hitta på något, t.ex. ha en skatteinformation eller liknande.  

Detta är viktigt för att bevara kundrelationen och bygga upp relationen ytterligare. Det 

kan vara bra för kunderna att träffa varandra för att se om de kan komma med tips om 

någonting eller bara få prata med varandra eftersom de ”sitter i samma båt”, är ägare till 

en verksamhet av liknande art. De har säkert förståelse för varandra och det kan vara 

trevligt för dem att se vem som också är kund hos redovisnings- och konsultföretaget. 

En del kan säkert känna att de inte vill diskutera sin verksamhet med andra, men de kan 

tycka att det är intressant att lyssna på andra. Redovisnings- och konsultföretaget skulle 

också kunna göra olika jämförelser mellan kundernas verksamheter. Då behöver inga 

namn nämnas, utan det kan räknas ut en median och medelvärde för olika kostnader 

som alla kunder har.  

6.2.2 Materialet, teknikanvändning och information 

Scanningen är en populär utveckling och alla kunderna vill följa den. En del har redan 

fått sätta igång och får sina fakturor inskannade i datorn och får sedan attestera dem 

innan de ska gå för betalning. Tanken är att fler ska få börja scanna, men det tar tid och 

planering innan det kan sättas igång med flera butiker på samma gång. Det är en 

förändring som måste göras och det kräver nya rutiner och något nytt tar ofta mer tid i 

början innan det blir en vana vilket gör att det måste anpassas och förberedas i lagom 

takt. Fakturorna som scannas in, sparas i ett program och det gör att det blir lättare att 

komma åt materialet. Det blir då lättare för kunden att få åtkomst till materialet vilket är 

en fördel och ofta något som kunderna förväntar sig (Parasuraman et al., 1991a, s. 40). 

Allt som gör att det bli lättare, smidigare och underlättar uppskattas. De som inte har 

börjat med scanningen vill gärna veta hur projektet går och när de tänkas få börja med 

det. Detta är en information som inte ska behöva fråga efter, utan den ska ges ut för att 

underrätta kunden om vad det är som händer.  

 

Materialet som kunderna får från redovisnings- och konsultföretaget är främst 

månadsrapporter som ges ut varje månad. Som nämnts tidigare tycker respondenterna 

att dessa rapporter levereras för sent. Chenet et al. (2010, s. 339) framlägger bevis för 

att kunder vill ha snabba svar, snabba leveranser. Det är upp till redovisnings- och 

konsultföretaget att uppfylla denna förväntning att tjänsten ska levereras i tid. 

Respondenterna tycker att kvalitén i rapporten är bra, den stämmer bra och det är inga 

problem. Innehållet är det inget fel på, men tidigare leverans är att föredra. Rapporterna 

levereras via mail, vilket kunderna tycker är mycket bra, det är ett bra sätt som går 

smidigt och snabbt. Vill de ha den utskriven kan de lätt skriva ut den själv.  

 

Det som respondenterna tycker kan utvecklas ytterligare är utnyttjandet av tekniken. De 

tänkte främst på scanningen eftersom det är det senaste hos redovisnings- och 

konsultföretaget som alla verkar vilja ha. Inga direkta ytterligare förslag kom upp med 

vad det är de vill utveckla med tekniken, men de tror att det finns mer att hämta där som 

kan hjälpa till i arbetet. Det som kanske inte har direkt koppling till tekniken, men som 

är en utveckling eller ytterligare en tjänst som en del respondenter gärna vill ha är 

jämförelser med olika kostnader med andra verksamheter. Det ska kunna vara till hjälp 

för att kostnadssäkra och se om de betalar för högt pris för vissa saker. Jämförelserna 

ska göras med likande butiker av samma storlek. Det här kan vara bra för kunderna att 

veta om de vill minska ner på sina kostnader.  
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Information är alltid svårt, alla vill ha olika mycket. En del tycker att den är överflödig 

medan andra inte kan få nog. Hur det än är ska informationen som ges ut vara korrekt 

utförd och vara av värde för kunden (Holmlund, 2008, s. 46). Onödig information vill 

ingen ha, det ska finnas någon form av värde i den. En del vill veta mer om 

redovisnings- och konsultföretaget, vad det är som händer, hur utvecklingen går och 

vilka förändringar som sker. Andra uttryckte att de inte behöver veta vad som händer på 

redovisnings- och konsultföretaget så länge det inte påverkar dem och de får sina 

tjänster levererade som de ska. Det är olika från person till person vad som är intressant 

och inte. Viss information kan vara bra för kunderna att få även om det inte påverkar 

dem just då. Det kan vara om något som kommer att hända i framtiden, det kan beröra 

kunden vid ett senare tillfälle eller bara vissa kunder. Det gäller att ha en förståelse för 

kundbasen och vad de vill ha ut och vad de behöver veta, vad de kan ha nytta av (Saeed 

et al., 2011, s. 10). Ibland kan det vara bättre att skicka ut lite mer information än för 

lite, eftersom kunderna kan välja att de ska lägga på minnet och inte, medan information 

de inte får kan de inte bearbeta alls. 

6.2.3 Tjänsterna och relationen till redovisnings- och konsultföretaget 

Respondenterna har förtroende för redovisnings- och konsultföretaget, där hade 

respondenterna från redovisnings- och konsultföretaget rätt känsla. Relationen fungerar 

bra, även om rapporterna kommer sent är ändå kvaliteten bra och det tycker kunderna är 

viktigt. Det som brer på oron för förseningar är att redovisnings- och konsultföretaget 

växer som företag, kunderna vet att det är ett stort steg från att vara ett väldigt litet 

företag till att bli lite större. Det finns en liten oro kring hur det ska hanteras och 

utvecklas och om det kommer att påverka tjänsterna. Det är viktigt att redovisnings- och 

konsultföretaget fortsätter att ta hand om sina kunder och vårdar dem med empati och 

ansträngning (Parasuraman et al., 1988, s. 23). Ingen kund får hamna ”mellan stolarna” 

bara för att företaget växer. Det är viktigt att alla på redovisnings- och konsultföretaget 

kan lita på varandra eftersom om företaget expanderar kan det bli svårare för en person 

att ha koll på allt. Delägarna måste kunna släppa taget lite och lita på sina anställda att 

de gör ett bra jobb. Det låter enkelt att dirigera om arbetet och lite på att någon annan 

gör det, men det kan vara svårt att överlåta det till någon annan om personen själv är 

van vid att ha kontrollen. Ett större företag kräver mer organisation, framförhållning och 

planering, det går inte att komma ifrån. Det måste finnas tid för planering och 

förberedelser, annars är det lätt att kunderna drabbas av att företaget växer.  

 

Eventuella fel eller problem som uppkommer tycker respondenterna hanteras bra, de 

rättas till och det är inga större bekymmer. Det stämmer bra överens med vad 

redovisnings- och konsultföretaget tycker om hanteringen och situationer med 

felaktigheter i.  

 

Om någon förändring vill genomföras kan de meddelas via telefon eller mail, beroende 

på hur stor innebörden är och hur mycket det kan påverka övriga tjänster och 

förhållanden. Är det en stor förändring brukar ett möte bokas in för att diskutera igenom 

det ordentligt. Om förändringen är inom redovisnings- och konsultföretaget och ska 

informeras till kunden, sker det på likartat sätt. Mer än en respondent tyckte att 

information kunde skickas ut varje månad, om det har hänt något väsentligt. Det är 

enkelt att göra en gruppmail där alla kunder är samlade och snabbt skicka iväg ett mail 

som når alla om information eller händelser som sker och är nödvändig för kunderna att 

veta. Det är bra att delge information om tjänsterna, om små förändringar har skett eller 

rutiner ändrats. Genom att ge ut information och förklara för kunden om tjänsterna och 
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innebörden med de och vad de har att vänta, kan en trygghetskänsla blomma upp 

(Parasuraman et al., 1985, s. 47). Det är alltid bra att förstå hela situationen och vara 

medveten om vad som kan förväntas. Tänker inte båda parter på samma sätt är det lätt 

att den ena förväntar sig mer eller mindre än vad den andre gör.  

 

Respondenterna har inga problem med att ställa frågor till redovisnings- och 

konsultföretaget, de anser att de får svar. Det finns kompetensen att svara på frågorna 

och lösa problem. Det inger också trygghet för kunderna att de känner att de får stöd 

från redovisnings- och konsultföretaget och att de inte behöver gå till andra och fråga. 

Hade kunderna inte fått svar på sina frågor eller varit tvungna att vänta väldigt länge på 

svar och kanske till och med påminna om att de ställt frågan, skulle lätt irritation bubbla 

upp och tilliten skulle förmodligen sjunka. Därför är det bra att redovisnings- och 

konsultföretaget är på alerten och försöker svara på allt de kan.  

6.2.4 Upplevelsen kring kommunikationen och servicen  

Kommunikationskanalerna som används är telefon, mail, fax, scanning och möten. Den 

allra populärast är mail, det funkar snabbt och smidigt och är lättillgängligt. Det är 

viktigt att kunden kan kontakta och kommunicera med företaget och förmedla 

information på ett smidigt sätt (Su et al., 2010, s. 84). Med mail kan var och en sitta och 

fundera själv en stund på vad det är som menas och försöka hitta ett svar. När telefonen 

används kan det finnas möjlighet till att få svar på en gång, men ibland kan betänketid 

behövas och då är det inte lätt att ge ett svar på en gång. Av den orsaken borde alla 

tänka på när telefonsamtalet äger rum. Är det slutet på arbetsdagen kan de flesta vilja gå 

hem och då får svaret vänta till nästa dag. Det är något alla måste acceptera och 

respektera att det inte alltid går att få allting när det passar en bäst själv, utan när det är 

andra personer inblandade får alla anpassa sig efter varandra.   

 

Servicen tycker respondenterna är bra, det är sällan några problem. De bemöts med en 

bra attityd och vänlighet. Det är viktigt att värdefull och relevant information når fram 

till kunden och att det utförs korrekt (Far förlag, 2010b, s. 50). Kunden anser att 

kvaliteten är bra, men att leveransen kan bli lite snabbare, precis som nämnts innan. Det 

enda var att kunden inte upplever att redovisnings- och konsultföretaget överlevererar, 

de förvånar inte. Det kan vara en trygghet att kunden få samma typ av information varje 

månad, det är då lätt att följa och se eventuella förändringar som sker under året. Börjar 

kunden få något lite extra, kanske ett behov skapas av att vilja ha den där extra 

informationen eller vad det kan vara, varje månad också. Det kan vara både positivt och 

negativt, eftersom det måste finnas tid till att genomföra det där lilla extra också. Det 

säkraste kan vara att inte ge mer än vad som avtalats med tjänsterna, men det kan vara 

en positiv överraskning för kunden att få det där lilla extra. Det gäller att hitta en 

balansgång som passar alla parter.  

6.2.5 Långsiktiga relationen, förväntningar och behov  

Respondenterna trivs i allmänhet bra med relationen de har till redovisnings- och 

konsultföretaget, en del vill inte ändra på nåonting, medan andra hade kunnat se lite mer 

ansträngning eller att lite extra engagemang visas. Det som är bra i relationen är att det 

finns tillit, vilket Caceres och Paparoidamis (2007, s. 857) anser är en av grunderna för 

att det ska vara möjligt att ha en lojal långsiktig relation. Finns förtroende minskar 

risken för att kunden lämnar redovisnings- och konsultföretaget och anlitar en annan 

byrå istället.  
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Det som kan skapa ännu bättre relationer och uppfylla fler förväntningar och behov är 

små förändringar. Som nämnts ovan finns önskemål om jämförelser mellan likartade 

verksamheter som kan användas som hjälp för att kostnadssäkra. Ett annat förslag var 

en träff, där antingen relevant information delas ut om t.ex. skattefrågor, som kan vara 

till nytta för kunden eller någonting annat som kan vara väsentligt och ge värde. Flera 

tidigare forskningar tyder på att personlig service, engagemang, bra kommunikation och 

uppfyllande av kundernas förväntningar och behov gör att kunden känner sig speciell 

och vill fortsätta med sina tjänster hos företaget, kanske till och rekommendera det till 

andra (Richard et al. 2007; Saeed et al., 2011; Stein & Smith, 2009; Foss et al., 2008; 

Ku, 2010; Chenet et al., 2010, s. 337; Rauyruen & Miller, 2007, s. 21). Det kan därför 

vara gynnsamt att fråga kunderna med jämna mellanrum hur de känner det och vad de 

vill ha mer eller mindre av. Det är inte omöjliga önskemål de har, det skulle gå att 

ordna.  

 

Respondenterna tror inte att de vet vilka alla tjänsterna är som redovisnings- och 

konsultföretaget erbjuder, men de är övertygade om att de vet på ett ungefär vad som 

finns. Om det ska komma fram exakt vilka tjänster som redovisnings- och 

konsultföretaget har, kan det marknadsföras. Genom att visa upp ett tjänstepaket kan 

kunderna ta del av vilka tjänster redovisnings- och konsultföretaget erbjuder. Precis som 

hos respondenterna från redovisnings- och konsultföretaget kom förslaget upp om att 

utveckla ett tjänstepaket, där alla tjänster står med och vad som ingår i dem. Det 

underlättar för kunden att veta vad som egentligen finns och varje tjänst står för. Kunder 

tycker inte bara att det är en bra idé att veta vilka tjänster som finns, utan också vad som 

händer inom redovisnings- och konsultföretaget. Med ett enkelt mail kan kunderna 

uppdateras om vad som händer, hur utvecklingen framskrider och vilka förändringar 

som genomförs.  

 

Det är alltid ständiga förbättringar som behövs, enligt Persson (2008, s. 41-42) är det 

mest väsentligt att koncentrera sig på de värdefullaste förbättringarna och försöka följa 

kunderna förväntningar och behov. Förändringar till det bättre går alltid att utföra, de 

kommer ingen ifrån. Utveckling behövs för att kunna hänga med på marknaden.  

6.3 Jämförelser mellan fallföretaget och kunderna 

Här kommer skillnader och likheter att plockas fram ytterligare mellan redovisnings- 

och konsultföretaget och kunderna för att tydliggöra vilka dessa är. Befintlig teori från 

alla kvalitetssäkerhetssystemen kommer att kopplas in för att visa samband och att 

kvalitetsegenskaperna finns i alla systemen.  

 

Scanning är ett projekt som redovisnings- och konsultföretaget har startat och de vill 

utöka denna tjänst för fler kunder. Det vill även kunderna, de vill alla få scanning 

tjänsten eftersom den förenklar och förbättrar. Det är en utveckling som behövs för att 

tillfredsställa kunderna och hänga med i teknikutvecklingen. För att kunna utnyttja 

tekniken krävs kompetens internt i företaget och den måste underhållas och utökas i takt 

med utvecklingen (Kale, 2004, s. 44; Kuo et al., 2009, s. 1324; Far förlag, 2010a, s. 21-

22, 2010b, s. 15). Tekniken har betydelse och det är viktigt att den utnyttjas, det anser 

även kunderna och en likhet till handlar om informationsspridningen, där den gärna får 

ske via mail. Mail är en bra kommunikationskanal enligt de allra flesta respondenter, det 

fanns ett undantagsfall från redovisnings- och konsultföretaget som hellre använde 

telefonen. Det är viktigt att kunna kommunicera med varandra och hålla kanalerna 
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öppna och redovisnings- och konsultföretaget känner att de är lätta att få tag på och kan 

besvara på kundernas frågor. I teorin benämns betydelsen av konsultation, möjligheten 

att fråga, och vikten av att kommunikationen fungerar och är öppen för kunderna (FAR 

Reko 130:6e; Samson & Terziovski, 1999, s. 396; Persson, 2008, s. 39-40; Saeed et al., 

2011, s. 10). Kunderna håller med om att kompetensen finns för att få sina frågor 

besvarade och redovisnings- och konsultföretaget upplevs som serviceinriktade. 

Däremot finns det skilda meningar kring informationsspridningen, där en del kunder 

känner att de får för mycket eller för lite information. Informationen som är för lite av 

handlar främst om framtidsplaner och allmän information om vad som händer inom 

redovisnings- och konsultföretaget. Informationen som upplevs som överflödig är den 

som upprepas och inte säger någonting nytt. Det fanns delade meningar bland 

respondenterna från redovisnings- och konsultföretaget också angående 

informationsspridningen, där en del verkade tycka att informationen spreds, även om 

den inte gjorde det med den bästa metoden alla gånger, muntligt, medan andra ansåg att 

informationen kunde sprida sig på ett bättre sätt och oftare. Skillnaden mellan alla 

respondenters uppfattning kan bero på vilken information just den personen 

tillhandahåller och vad den personen vill ta del av för information.  

 

En klar skillnad mellan redovisnings- och konsultföretaget och kunderna var angående 

hur ofta de ville träffa varandra. Kunderna var nöjda och ville inte träffa redovisnings- 

och konsultföretaget i onödan, det räckte som det var och om de skulle ses mer, måste 

det finnas en bra anledning och bidra med mervärde och nytta. Redovisnings- och 

konsultföretaget ville gärna träffa kunderna oftare eftersom de vill lära känna dem ännu 

bättre. Om redovisnings- och konsultföretaget skulle vilja träffa kunderna oftare måste 

de hitta en bra orsak till kunderna att träffa dem.  

 

Kunderna var överens om att leveransen av slutprodukten, månadsrapporten, kom lite 

sent en del månader. De från redovisnings- och konsultföretaget var medvetna om detta 

och höll med om att leveranserna var försenade ibland. Genom att avtala om leveranstid 

är alla parter medvetna om när leveransen ska ske och fallföretaget måste då planera för 

att det ska vara möjligt att hålla dessa tider. Även om förseningar förekommer, är ändå 

kvaliteten på tjänsten väldigt bra, det var alla respondenter eniga om. Teorin visar att 

genom förbättrad kundservice kan tillfredsställelsen öka ytterligare hos kunden och blir 

företag medveten om kundernas behov och förväntningar, kan den informationen 

användas för att uppnå kundtillfredsställelse (Roh et al., 2005, s. 648; Campbell, 2003, 

s. 375; Persson, 2009, s. 12) Det kändes trygg och säkert för kunderna att redovisnings- 

och konsultföretaget genomförde tjänsterna och redovisnings- och konsultföretaget 

kände sig trygg och säker med att genomföra dem. En annan likhet var kring hantering 

av eventuella fel, där de behandlas och rättas till, kunden får veta vad som hänt, det 

upplevs som ärligt och det förekommer sällan. Det skapar ett förtroende mellan 

redovisnings- och konsultföretaget och kunderna.  

 

Förändringar och förändringsarbete behövs för utveckling och bevarandet av långsiktiga 

relationer. Här fanns det en del skillnader, kunderna upplever inte att redovisnings- och 

konsultföretaget gör något speciellt för att bevara och vårda den långsiktiga 

kundrelationen. Däremot tyckte de flesta inte att det behövdes någonting mer annat än 

att de levererar korrekta tjänster, vilket redovisnings- och konsultföretaget anser är ett 

sätt att bevara kundrelationen på. Även i teorin nämns betydelsen av att vårda och stärka 

relationer och att det finns ständiga motiv för att effektivisera och skapa möjligheter till 

förbättring (Jain et al., 2007, s. 40; Foss et al., 2008, s. 69, 75; Persson, 2009, s. 174; 
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Abdullah, 2010, s. 5). Ibland krävs det små förbättringar för att tillfredsställa kunden 

ytterligare och det är utvecklingen och de ständiga förbättringarna som gör ett företag 

effektivare och gynnar framtidens progression.  

 

Det förekom mest likheter mellan respondenterna från redovisnings- och 

konsultföretaget och kunderna. Deras upplevelser och tankar kring tjänsterna var 

likartade, men det betyder inte att det inte behövs några förändringar, utan det finns 

förbättringar som kan genomföras som föreslagits från båda respondentkategorierna. 

Ibland behövs det inte stora förändringar för att göra skillnad och tillgodose nöjdare 

kunder.  
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7. Slutsatser  
 

I detta avsnitt presenteras slutsatsen, vad som kommits fram till, begränsningar som 

dragits och sedan återkopplas det till problemet och syftet för studien.  

 

Hur skulle kvalitetsegenskaper inom kvalitetsäkerhetssystem kunna hjälpa ett mindre 

redovisnings- och konsultföretag att utvecklas och tillfredsställa kundernas krav på 

tjänstekvalitet? 

 

Utifrån resultatet från denna studie går det att se olika aspekter som påverkar 

arbetsprocessen och tillgodoseendet av kundernas krav på tjänstekvalitet. Det första och 

kanske viktigaste är att allting ska fungera internt, där finns det lite att arbeta med inom 

redovisnings- och konsultföretaget. Intervjuerna som genomfördes på redovisnings- och 

konsultföretaget visade att det inte finns tydliga arbetsbeskrivningar och dokumenterade 

rutiner. Även om de hade en pärm med lite svårare bokföring och 

leverantörsbetalningar, fanns det inga beskrivningar på hur ett uppdrag ska genomföras 

eller vilka uppdrag varje enskild kund köper. Det mesta förmedlas muntligt på den 

fronten. Det kan vara riskfyllt att inte dokumentera, eftersom information som sprids 

mun till mun lättare kan bli försummad eller inte nå fram till alla. Det största hindret för 

redovisnings- och konsultföretaget att åtgärda det här och förmodligen anledningen till 

att det inte har gjorts tidigare, är tidsaspekten. Tid och resurser behövs för att det ska 

vara genomförbart att dokumentera allting. Det är något som kanske inte alltid 

prioriteras i första hand, men det är en hjälp för att kunna säkerställa och bevara 

information och tillvägagångssätt. Det kan skapa värde för framtiden och komma till 

nytta i många avseenden, t.ex. när någon ny person blir anställd eller när någon annan 

ska göra sin kollegas arbete på grund av tidspress eller sjukdom.  

 

Arbetsbeskrivningar var inte det enda som hade brister i sig, utan även öppenheten med 

mål, strategier och framtidsplaner var inte tydliga för alla. Finns dessa klara, kan de 

snabbt och enkelt förmedlas till övriga anställda. Det kan diskuteras på ett möte där alla 

är närvarande, det kan dokumenteras och delas ut till alla där det står huvudpoängerna. 

En del respondenter bland kunderna ville också ha information om framtidsplaner och 

vad som är tanken inför framtiden och utvecklingen som görs och kommer att 

förekomma. Även om det inte har nämnts för alla inom redovisnings- och 

konsultföretaget vet de ändå vad de ska göra och de arbeta på med uppdragen och utföra 

sitt jobb. Motivation och engagemang kan öka om alla vet vad företaget strävar mot, 

vad de vill uppnå och vilken utvecklingskurva som de ska följa. Utveckling är viktigt, 

det kan leda till förbättringar, effektiviseringar och smidigare, smartare lösningar. Det 

viktiga är att de förbereds väl och bearbetas innan de kan träda i kraft, alla inblandade 

parter måste vara medveten om vad det innebär och hur de påverkas av det. I förståelsen 

om utvecklingen och spridning av information om hur utvecklingen framskrider, finns 

förbättringar som kan genomföras. Genom ett kort mail kan information spridas och ge 

det som efterfrågas. Har en utveckling börjat ta form, finns ofta viljan att veta hur det 

går och vad som kommer att hända härnäst. Gäller utvecklingen bara en del i första 

hand men kommer att utvecklas ytterligare och gälla för fler personer kan det vara 

värdefullt för dessa personer att få veta hur det har gått innan och när det blir aktuellt för 

dem själv att sätta igång. I det här sammanhanget kan det kopplas direkt till scanning 

projektet som påbörjats, men inte för alla kunder. Det finns inga speciella tydliga hinder 

som kan finnas för att stoppa att den här informationen ska kunna spridas vidare.  
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Information kan även spridas via möten, men kunderna som intervjuades ansåg att de 

inte behöver träffa redovisnings- och konsultföretaget mer än de gör. Eftersom de inte 

tycker att de behöver ses i onödan fanns det inget större önskemål om att ses mer än 

nödvändigt. Respondenterna från redovisnings- och konsultföretaget tyckte däremot att 

det vore bra att ses mer ofta för att bygga på relationen ytterligare och vidareutveckla 

kontakten för att lära känna kunden och dess verksamhet ännu mer. Kunderna menade 

att relationen fungerar så pass bra och att fler möten i så fall ska ge extra värde, vara 

meningsfullt och skapa nytta i någon form. Om redovisnings- och konsultföretaget 

förstår sig på kunden och dess verksamhet ännu mer, kanske mervärde och nytta skapas, 

men det blir kanske inte lika uppenbart i den stunden. I många fall vill människor se 

värdet direkt, det ska vara konkret och inte dolt bakom något. Eftersom några kunder 

vill ha mer konsultation om framtiden, lägga upp en plan eller information om hur andra 

likvärdiga verksamheters kostnader ser ut, kan det användas som ett tillfälle att träffas 

och diskutera och ge ut sådan information. I det fallet kan båda parter bli nöjda, då 

kunden får värdefull information och redovisnings- och konsultföretaget får träffa 

kunden och lära känna dem ännu mer.  

 

Kunderna som intervjuade uttryckte sin trygghet med att redovisnings- och 

konsultföretaget har hand om tjänsterna. De kände säkerhet och de fick en bra 

slutprodukt som stämmer bra överens med hur deras verksamhet fungerar. Det stämde 

ihop med redovisnings- och konsultföretaget känsla, de upplevde att kunderna var 

trygga och hade förtroende för företaget och deras hantering av tjänsterna. Det enda som 

dämpade denna säkerhet var leveransförseningar och upplevelsen av att det ibland är 

stressigt på redovisnings- och konsultföretaget. Det är inte bra när kunderna känner av 

stressen, men det uppfattades ändå som att redovisnings- och konsultföretaget är 

medvetna om att det är stressigt ibland och tidspressat. Detta kan bero på flera olika 

saker, bl.a. att det är för lite personal, det har varit mycket frånvaro eller det har blivit 

mer att göra, fler tjänster levereras, eller för lite planering och framförhållning. Det 

finns många anledningar som kan orsaka stress, det viktiga är att hitta källan till det och 

försöka åtgärda den på bästa möjliga sätt. Det är inte bra för kunderna att redovisnings- 

och konsultföretaget upplevs som stressade och det är inte bra för någon inom företaget 

om det förekommer stressfaktorer. Det kan påverka alla även om det är bara är en 

person som är stressad. Stress kan spridas vidare och bli en energitjuv, därför är det 

viktigt att få bort stressen.  

 

Trots att det kan vara tidspressat levererar redovisnings- och konsultföretaget tjänster 

med kvalitet. Ingen kund ville göra några drastiska förändringar med innehållet i 

slutprodukterna, de upplever att den innehåller bra och givande information. Det 

förekommer sällan fel, vilket kan bero på noggrannheten och kompetensen som finns. 

Eftersom goda kunskaper existerar, är det även möjligt för kunderna att ställa frågor till 

redovisnings- och konsultföretaget och få svar på dem. Det finns alltså en bra service på 

den fronten. Det är viktigt att redovisnings- och konsultföretaget är serviceinriktade och 

hjälper kunden om de får eventuella problem eller frågor. Det är en del av upplevelsen 

som kunden får och bedömer. Det är inte enbart själva tjänstens slutprodukt som 

påverkar kundernas uppfattning av redovisnings- och konsultföretaget, utan det är 

helheten, med tjänsten, servicen, bemötandet och jämförelser med tidigare erfarenheter.  

 

Själva arbetsgången och förhållningssättet mellan redovisnings- och konsultföretaget 

och kunden kan beskrivas på ett enklare sätt med figuren nedan.  
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Figur 3. Arbetsgången och förhållandet mellan redovisnings- och konsultföretaget och 

kunderna. 

 

Redovisnings- och konsultföretaget arbetar internt med sin arbetsprocess för att utföra 

uppdrag. Det finns vissa delar inom denna process som behöver förbättras, det skulle 

kunna säkerställa tjänstekvaliteten ytterligare och det kan i slutändan ge mervärde och 

vara säkrare för kunden. Genom att ge service och vara tillmötesgående kan 

redovisnings- och konsultföretaget utföra tjänster och sedan ge ut en slutprodukt 

externt, till kunden. Kunden har krav på tjänstekvaliteten och de har förväntningar på 

hur tjänsten och allt runtomkring tjänsten hanteras och hur resultatet blir. Det är själva 

upplevelsen som kunden har som är avgörande om hur de bedömer redovisnings- och 

konsultföretaget. Det finns en relation mellan kunden och redovisnings- och 

konsultföretaget som bör vårdas och underhållas. Det krävs utveckling för att båda ska 

kunna växa och göra framsteg. Det är utvecklingen som gör att förbättringar genomförs 

och att ett smidigare och enklare samarbete kan existera. Det går som i en cirkel allting, 

alla steg är viktiga och fyller någon form av funktion. I dagsläget fungerar detta 

förhållande bra, men i framtiden kan det behövas förbättringar och utveckling för att det 

ska fortsätta fungera lika bra. Om redovisnings- och konsultföretaget ska fortsätta växa 

är vikten av dokumentation ännu viktigare än den varit tidigare. Desto fler som ska 

arbeta med kunderna, än viktigare blir det att alla kan göra allt och att det genomförs på 

ett likartat sätt. Speciellt om någon ska sköta en annan kund av någon anledning, då 

underlättar det om det finns på print vad det är som ska göras och hur. Även om 

kunderna har likartade tjänster, kan det ändå finnas någonting speciellt med varje kund. 

Det är en säkerhet att skriva ner vad varje kund har för tjänstepaket och vad som ingår i 

det.  

 

Det behövs kvalitetsegenskaper för att driva ett företag framåt. De sammanfattande 

delarna, riktlinjerna för varje kvalitetssäkerhetssystem som finns i tabellen i bilaga 1, 

visar på beståndsdelar som är viktiga. De är nödvändiga för organisationers framgång. 

De är ganska lika varandra och går in i varandra, även om Reko sticker ut lite eftersom 

den är anpassad för en specifik verksamhet. Frågeställnigen för den här studien var 
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riktad mot att använda kvalitetsegenskaper för att tillfredsställa kundernas krav på 

tjänstekvalitet, det visade sig att kunderna var rätt nöjda med själva tjänstekvaliteten. 

Slutprodukten fyllde sitt syfte och visade relevant och korrekt information. Däremot är 

det inte bara slutprodukten som har betydelse för hur kunder upplever tjänsten, det är 

allting runt omkring som påverkar. Där finns det ett och annat att förbättra, t.ex. med 

leveranstider och utgivning av information om bl.a. händelseutveckling inom 

redovisnings- och konsultföretaget.  

 

I bilaga 2 finns kopplingen med kvalitetssäkerhetssystemen och SERVQUAL, där 

meningen är att underlätta förståelsen av kundens förväntningar och uppfattning av 

tjänster. Kopplingen som finns där, visar på faktorerna inom kvalitetssäkerhetssystemen 

och det är alla nödvändiga och fyller en viktig funktion. Ledarskap t.ex. har betydelse 

för att utveckling ska ske och för att skapa en bra arbetsmiljö, sätta mål och strategier 

och ha huvudansvaret för hela organisationen. Det är viktig del som har stor betydelse 

och det är ledning som ska se till att arbetsprocessen fungerar och dokumentation finns. 

Det behöver inte vara ledningen som gör all dokumentation, utan de kan delegeras ut till 

andra att göra det. Andra kvalitetsegenskaper som bl.a. teknik, information, rutiner, 

planering, kompetens, kommunikation, förtroende och tillit, förståelse och relationer, 

det är alla egenskaper som har diskuterats tidigare och som har betydelse för att allting 

ska fungera på ett bra sätt. Detta gäller inte enbart redovisnings- och konsultföretaget 

utan det är viktiga egenskaper för alla typer av företag.  

 

I det stora hela är frågeställningen besvarad, men den går förmodligen att utveckla ännu 

mer om t.ex. fler kunder hade intervjuas. Ännu fler inblickar och upplevelser ger ett mer 

tydligt svar på vad varje kund tycker. Däremot gav respondenterna ganska lika svar 

även om det varierade på vissa punkter. Det skulle inte vara normalt om alla hade svarat 

exakt samma sak, alla är enskilda individer, med olika erfarenheter och bakgrund. Då 

ska det inte vara möjligt att uppfatta situationen på exakt likadant sätt. Därför tror 

författaren att respondenterna ändå speglar en bra bild av verkligheten och hur det 

egentligen ligger till och då har frågan besvarats i största mån. Det finns 

förbättringsåtgärder att vidta och det är möjligt att utveckla ännu mer. Det största 

hindret för redovisnings- och konsultföretaget att genomföra förbättringarna och 

ytterligare utveckling är tidsresurser. Tid behövs för att utföra åtgärder och hitta bra 

lösningar. Genom att stanna upp i arbetet och tänka efter hur allting fungerar och vad 

som kan göras bättre, kan lösningar hittas och fullföljas.  

 

Resultatet fyller syftet, det har hittats förslag på förbättringar som kan genomföras för 

att åtgärda vissa delar i arbetsprocessen som kan förändras till det bättre och som kan i 

sin tur tillfredsställa kunderna ytterligare. Den befintliga teorin har varit till hjälp för att 

få förståelse för vilka kvalitetsegenskaper som finns och vilka som är viktiga för 

kunderna och för arbetet inom företag. Teorin hjälpte även till för utformningen av 

intervjuguiderna. Empirin stämde ganska bra överens med egenskaperna från 

säkerhetssystemen även om det var en del saker som inte var lika relevant i just detta 

förhållande mellan redovisnings- och konsultföretaget och deras kunder. Studien gav 

mer information om hur det kan se ut i en specifik förbindelse och relationen med en 

business-to-business situation. Däremot går resultatet att använda och överföra till andra 

som befinner sig i en liknande situation eller plocka ut vissa delar som kan spegla 

nästan vilket företag som helst. Kvalitetsegenskaperna inom CRM, ISO och TQM är 

inte anpassad för just detta förhållande mellan redovisnings- och konsultföretaget och 

deras kunder, utan de systemen kan användas i alla typer av organisationer, vilket gör 
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att kvalitetsegenskaperna kan utnyttjas i alla sorters företag. Det bidrar till en högre grad 

av överförbarhet av denna studie mot andra organisationer som har någon form av 

kundrelation. Även om resultatet inte går att plocka rakt av, finns det delar som har 

betydelse oavsett vilket företag det handlar om, t.ex. ledarskap, dokumentation, 

arbetsrutiner och vårdande av kundrelationer.  

 

Studien är begränsad till ett företag och deras kunder, det är ett specifikt förhållande 

mellan redovisnings- och konsultföretaget och kunderna eftersom kunderna också driver 

verksamheter. Det gör att denna studiens generaliserbarhet minskar, det finns inte lika 

många som har samma situation som just dessa har. Däremot går vissa saker alltid att 

använda på flera olika sätt, det kan räcka med små förändringar och ändrade 

inriktningar beroende på var kunskapen ska placeras. I det här fallet kan Reko vara 

bästa förstahandsalternativet för valet av säkerhetssystem på grund av att det är ett 

ramverk för god sed för auktoriserade redovisningskonsulters arbete. Det passar väldigt 

bra in på redovisnings- och konsultföretaget. Hade det varit en annan typ av företag 

hade kanske CRM eller ISO passat bättre in. Eftersom det handlar om 

kvalitetsegenskaper, kan de olika egenskaperna plockas ut och utnyttjas på alla sätt och 

vis. De kan användas inom alla branscher och organisationer, de är inte bara för den här 

studien. Det gör att resultaten kan appliceras på andra ställen också, men det kan 

behövas en del justerar för att anpassa till det aktuella stället.  

 

Slutsatserna som dragits visar att kvalitetsegenskaper är viktiga och att de olika 

systemen är användbara för att stärka tjänstekvaliteten, utvecklas och tillfredsställa 

kundernas krav och förväntningar. Den tidigare forskningen i anknytning till 

kvalitetssäkerhetssystem visar den här nyttan med systemen och varför de kan vara bra 

att implementera. Även om den här studien har plockat ut egenskaper från olika system, 

kan ett system förmodligen bringa mervärde och nytta för verksamheter i sin strävan 

efter att utvecklas och SERVQUAL kan kopplas in för att finna kundernas kriterium 

och därmed kan företag tillfredsställa kundernas krav på tjänstekvalitet.  
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8. Rekommendationer 
 

I detta avsnitt kommer det visas hur man kan använda resultatet praktiskt, vilka 

rekommendationer som kan tillhandhållas redovisnings- och konsultföretaget för att de 

i sin tur ska kunna utveckla och tillfredsställa sina kunder.   

 

Här kommer några rekommendationer och förslag på små och stora ändringar som kan 

genomföras för att förbättra tjänstekvaliteten. Rekommendationerna grundar sig på 

empirin, med stöd från befintlig teori. En del förslag kom fram under intervjuerna och 

de presenteras även här eftersom de är direkta önskemål från respondenterna. Det är 

många delar som hör till kvalitetsegenskaper och det alltid förbättringar som kan göras 

med dem.  

  

 Sätta upp tydliga mål och strategier och presentera det för de anställda. En del 

information kanske till och med kunderna vill ta del av. T.ex. hur 

framtidsplanerna ser ut. Mål och riktlinjer är viktiga och de kan underlätta 

arbetet och vara motiverade för fortsatt arbete. Något att sträva mot, som driver 

en vidare mot någonting.  

 

 Skriv ner och dokumentera arbetsbeskrivningar och rutiner. Dokumentera hela 

arbetsprocessen. Det kan vara bra om det finns beskrivningar för varje kund. Det 

kan underlätta arbetsflödet och det kan fungera som en kontroll på att allting blir 

gjort. Det blir även lättare för nyanställda om det finns färdiga beskrivningar, då 

kan de följas och det blir lättare att komma in i arbetet. Beskrivningar kan även 

användas vid sjukdom, om någon annan måste ta över och arbeta med en kund 

som personen inte har arbetat med förut, kan en dokumentation av rutinerna 

hjälpa till att få kontroll över vad som måste göras.  

 

 Det kan vara bra att ordna upp ett system, t.ex. en mapp i datorn eller en form av 

tavla där det går att kryssa för vad som är gjort och inte. Då blir det lätt för alla 

parter att överskådligt kunna se vad som behöver göras och vad som redan är 

gjort. Det kan ge större möjligheter till planering och framförhållning. Eftersom 

det är många saker som genomförs varje månad och ska vara klara samma 

datum varje månad, kan det vara enkelt att formatera ihop ett bra system som 

kan användas.  

 

 Bland dokumenten kan det vara bra att rensa och städa upp bland gamla 

dokument, kanske till och med göra en kort förteckning för vilka mallar som ska 

användas till vad. Det kan räcka med att städa upp så enbart de aktuella 

dokumenten finns tillgängliga. Om de gamla vill sparas kan det finnas en separat 

mapp för gamla dokument. Om endast de aktuella mallarna eller dokumenten 

finns tillgängliga minskar risken för att fel mall används och skickas iväg.  

 

 Informationen om kunderna kan vara bra att samla på ett och samma ställe, då 

blir de lättare att hitta. Det är även positivt om alla är medvetna om var den här 

informationen kan hittas. Den kanske även behöver uppdateras lite grann, 

speciellt om det inte har gjorts sen kunden började som kund. Det är alltid bra 

om informationen är aktuell och stämmer överens med verkligheten. En till sak 

som kan vara bra att ha dokumenterad med informationen om kunden är vem på 
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redovisnings- och konsultföretaget som har ansvaret för vad. Det gör det lätt för 

andra inom företaget att enkelt hitta åt den informationen om det skulle behövas.  

 

 Det kan vara bra att lägga upp en plan för när allting ska vara klart, ha lite 

framförhållning om när allt ska vara klart eller när ett projekt ska påbörjas osv. 

eventuellt kan avtal med kunderna göras om t.ex. när de ska få sin 

månadsrapport eller meddela varje månad i god tid när de kommer att få den. 

Eftersom kunderna har påpekat att leveransen av månadsrapporter har varit 

försenad vid flera tillfällen, kan det kännas bättre för dem om de har ett datum 

när de senast ska få den. Då råder inga tvivel och funderingar kring var den är 

eller när den ska komma.  

 

 Skriv upp alla tjänster som ni erbjuder, gå igenom vad det är som ingår i varje 

tjänst. Se över helheten med alla internt i företaget. Vid tid och möjlighet kan 

det diskuteras med kunden för att se vad de vill ha och vilka eventuella nya 

behov som går att skapa.  

 

 Ett tjänstepaket för varje kund kan i framtiden vara en fördel att bygga upp. Det 

behöver inte vara skräddarsytt för varje enskild kund, utan det kan vara ett 

standardbaspaket som erbjuds. Där kan det stå vilka tjänster det är och vad som 

ingår i dem. Utöver det kan tjänster läggas till efter behov som kunden har.  

 

 För att lätt kunna få ut information till alla kunder kan en mailgrupp komponeras 

ihop. Det är en enkel lösning för att på ett smidigt sätt kunna få ut information 

till kunderna om små som stora förändringar eller om stängningar, semester osv. 

Kunderna vill veta vad som händer och vilken utveckling redovisnings- och 

konsultföretaget genomför. Att skriva ett mail går ganska snabbt och enkelt och 

det når alla på en gång. Då får alla kunder ut samma information som de kan 

hantera och spara på sitt eget lilla vis.  

 

 Vid tillfälle, överraska kunden, överträffa förväntningarna. Ge ut 

månadsrapporten i extra god tid eller ta fram extra goda råd och tips om det 

finns något speciellt som är intressant för just den kunden. Bara någonting lite 

extra som de inte förväntar sig, det uppskattas att få den där lilla extra tjänsten 

som de vill ha men inte förväntar sig att få.  

 

 Titta på de interna bitarna, bl.a. personalsituationen. Eftersom kunderna märker 

av tidsaspekten och stressen från redovisnings- och konsultföretaget, kan det 

vara en bra idé att se över det ordentligt och fundera hur situationen är 

egentligen och kanske vara mer förberedd och planerna ytterligare hur arbetet 

ska genomföras. Stress är aldrig bra, det ska försöka undvikas i största mån det 

är möjligt.  

 

 Om en förändring ska genomföras, liten som stor, skriv ner den någonstans så att 

den finns dokumenterad. Förmedla den inte enbart muntligt, utan maila den eller 

visa alla var det finns dokumenterat om den. Behandla den ordentligt innan den 

går till handling. Meddela kunderna på en gång att en förändring är på gång och 

inte i efterhand när det redan börjat gälla.  
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 Låt inte kunderna märka att det är stressigt, även om det är det. Det är inte deras 

fel, försök göra något åt situationen istället. Gå till djupet med den och hitta 

källan som orsakar stressen och åtgärda den. Stress kan få med sig många 

negativa sidor som alla vill undvika. Det påverkar kanske inte kunderna 

jättemycket, men det kan hindra dem från att ringa och fråga frågor eftersom de 

inte vill störa. Stress på arbetsplatsen influerar mest de som finns på 

arbetsplatsen och det kan vara en riktig energitjuv.  

 

 Om det dyker upp en rutin som inte fungerar, antingen internt på redovisnings- 

och konsultföretaget eller hos kunden, kan förslag ges på hur den kan ändras 

eller dela ut en lathund till en kund för hur kunden ska agera i en viss situation.  

 

 Önskemål dök upp från kunderna om att en träff skulle anordnas för alla kunder 

som vill delta där information kunde förmedlas om t.ex. skattefrågor. Träffen 

ska ha ett syfte och bara vara för att ses, den ska fylla någon form av funktion 

också och ge mervärde för kunden. Det fanns även önskemål om att få 

jämförelser med olika butiker av samma karaktär och storlek för att se skillnader 

och likheter med varierande kostnader. Inga speciella butiker behöver bli 

utpekade, men en median eller medelvärde kan räknas ut som varje verksamhet 

sedan kan jämföra sig med för att se om de betalar mycket mer eller mindre för 

en specifik vara eller tjänst.  

 

 Scanningen verkar alla kunder vara intresserade av, därför kan denna tjänst 

utvecklas ytterligare och vara tillgänglig för fler kunder. Det är kanske redan 

tanken att alla kunder ska börja med scanningen, men det går att informera 

kunderna om hur det går med projekten, hur långt de har kommit och när det kan 

vara aktuellt för respektive verksamhet att börja med det. Då kan kunden 

fundera hur de vill ha det och förbereda sig på att det kommer att ske.  

 

 Eftersom oro finns bland kunderna för expansionen av redovisnings- och 

konsultföretaget, kan det underlätta, lindra oron för kunderna om de får veta lite 

mer kring framtidsplanerna. Har de inte tänkts igenom fullt ut inom företaget, 

kan det vara bra att göra det nu. Det är bra för både personal och kunder att veta, 

det är deras rätt att få veta.  

 

 Följ Reko, den är anpassad för redovisnings- och konsultföretagets bransch och 

den har krav och principer som går att följa. Reko kräver ganska mycket 

dokumentation, vilket kan vara en bra start att börja med. Flera riktlinjer följer 

redovisnings- och konsultföretaget redan, men det finns vissa delar som går att 

gå djupare in i och utveckla, då kan ytterligare kvalitetsegenskaper byggas och 

förstärkas.  
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9. Studiens bidrag och vidare forskning 
 

I det här avsnittet kommer examensarbetets teoretiska och praktiska bidrag att 

presenteras. Därefter anges förslag till fortsatta studier.  

9.1 Teoretiska bidrag  

Den teoretiska kontributionen studien bidrar med riktar sig främst mot målgruppen 

forskare och visar på betydelsen av kvalitetsegenskaper och deras koppling mot 

SERVQAUL i riktning mot det speciella förhållandet som finns mellan redovisnings- 

och konsultföretag och deras kunder. Denna situation mellan ett svenskt redovisnings- 

och konsultföretag och deras kunder, svenska detaljhandelsföretag, har det inte forskats 

om tidigare. Det gjorde att den här undersökningen blev extra intressant att genomföra.  

 

Forskning om kvalitetssäkerhetssystemen har tidigare oftast utgått från ett system i 

taget. Den här studien visar även på sambanden mellan olika system och likheten 

mellan kvalitetsegenskaperna som finns inom dem. Därför finns det kompletterande 

inslag i denna studie till den redan befintliga forskningen.  

9.2 Praktiska bidrag 

Den praktiska kontributionen som studien bidrar med riktar sig i första hand till 

målgruppen redovisnings- och konsultföretag, men den kan även bidra till andra 

verksamheter som arbetar med kunder. Studien följer ett synsätt mot 

ledningsperspektivet i avseende att ge rekommendationer till fallföretaget, resultatet kan 

användas av andra ledningar som vill förbättra och utveckla sin verksamhet och 

relationen de har till sina kunder.  

 

Studien kan bidra med inspiration till att undersöka organisationers egna kunders 

upplevelser och uppfattningar kring tjänstekvalitet och egenskaper. Den kan även visa 

på hur tankegångar går hos kunder och vad det är som är viktigt för dem och vad det är 

som kan förväntas, efterfrågas och finnas behov av. Nystartade företag kan ta del av de 

olika kvalitetsegenskaperna och få en uppfattning av vad som är viktigt och vilka 

kriterium kunder har och vilka krav de kan ställa tjänstekvalitet. Det behöver inte enbart 

bidra nytta för tjänsteföretag, utan det kan även ge mervärde för verksamheter som 

producerar varor. Eftersom det ofta förekommer en viss service hos alla typer av företag 

och relationer till kunder, finns det möjlighet att få kontribution från denna studie. Om 

ett företag vill implementera ett kvalitetssäkerhetssystem, men vill börja med vissa 

egenskaper i första hand, kan denna studie bidra med kunskaper kring de olika systemen 

och vilka kvalitetsegenskaper som är väsentliga och betydelsefulla och därmed viktiga 

att följa för att nå framgång. Genom att använda några viktiga kvalitetsegenskaper till 

en början finns en start mot riktig kvalitetssäkring.  

9.3 Fortsatta studier 

Det finns en mängd olika forskning som skulle kunna fortsätta efter den här. Den här 

studien utgår från kundens perspektiv och fokuserar på vad redovisnings- och 

konsultföretaget kan göra för att förbättra för kunden. Då finns det också en liten 

inriktning på hur företaget kan utvecklas och förbättras. Sådant som går att forska vidare 

på är det interna inom företaget, gå in på djupet och i detalj undersöka vilka åtgärder 

som kan behövas och hur situationen egentligen är. Det går att utgå från medarbetarnas 

perspektiv eller helt från ledningens. Detta är bara fortsatt forskning för det här 
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redovisnings- och konsultföretaget. Det skulle också gå att undersöka andra företag i 

samma storlek och göra jämförelser för att se likheter och skillnader. Större företag kan 

på samma sätt undersökas för att se om de gör någon skillnad i jämförelse med mindre 

företag och se om det är bättre eller sämre. Ett större företag kanske redan använder ett 

säkerhetssystem och då går det att undersöka hur det fungerar och vilken nytta det ger 

företaget. Det går även att gå in på deras kunders perspektiv och se hur kunder uppfattar 

större företag och se om det skiljer sig.  

 

Det går även att gå ännu djupare in i ämnet och undersöka teorin för att se om det går att 

hitta ytterligare samband mellan kvalitetsegenskaper, SERVQUAL eller någon annan 

form av teori som ännu tydligare kan visa hur företag bör arbeta för att utvecklas och 

tillfredsställa kundernas krav på tjänstekvalitet.  

 

Det finns absolut ett behov av fortsatt forskning för att få en djupare förståelse för hur 

olika kvalitetsegenskaper kan påverka, influera och kanske förbättra både 

arbetsförhållanden och tillfredsställandet av kundernas krav och förväntningar. 

Eftersom att förväntningar och behov förändras med tiden och utvecklingen hela tiden 

går framåt, gäller det att hänga med i svängarna och undersöka progressionen.   
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10. Sanningskriterier  
 

I det här kapitlet kommer det att argumenteras för arbetet, visa förståelse för olika 

sanningskriterier som känns relevanta för den här studien. Det är validiteten och 

reliabiliteten som kommer diskuteras, dessa kommer delas upp i grupperna; 

tillförlitlighet och pålitlighet, äkthet, överensstämmelse och möjlighet att konfirmera 

och överförbarhet. 

 

Sanningskriterier finns för att det ska vara möjligt att undersöka en studies trovärdighet 

och äkthet. I en fallstudie där studien, som i det här fallet, är mot ett företag kan det vara 

svårare att visa hela verkligheten. Resultatet visar hur det är i just den här redovisnings- 

och konsultföretaget och upplevelsen som fem av deras kunder kände. Det kanske inte 

speglar hela verkligheten eftersom alla individer har olika uppfattningar, erfarenheter 

och tolkar situationer på varierande sätt. Därför är det viktigt att gå igenom validiteten 

och reliabiliteten. En studie måste vara trovärdig och pålitlig, resultatet ska vara korrekt 

och upplysande. Händelserna ska gå att värdera och alla ska kunna använda sin egen 

tankeförmåga, det ska vara möjligt att lita på resultatet. För att bekräfta eller säkra 

validiteten och reliabiliteten kan åtgärder tas fram genom att noggrant uppmärksamma 

de huvudsakliga begreppen i undersökningen och sättet man samlat in data, analysen av 

den och hur informationen har tolkats. (Merriam, 1994, s. 174-175) Reliabiliteten och 

validiteten kan delas in fyra grupper; tillförlitlighet och pålitlighet, äkthet, 

överensstämmelse och möjlighet att konfirmera och överförbarhet. Det är dessa som 

kommer att diskuteras kring denna studie.   

 

Tillförlitlighet och Pålitlighet  

Genom att ha relevans mellan resultatet och undersökning uppfattas studien mer 

tillförlitlig. Eftersom den här studien bygger på upplevelser, passar det bäst att göra en 

kvalitativ undersökning och därmed har intervjuer genomförts. Det är subjektivt när 

individerna själva har fått berätta om sina upplevelser och tankar kring 

kvalitetsegenskaper och relationen som finns mellan redovisnings- och konsultföretaget 

och kunderna. Även fast det är subjektivt, är det ändå varje enskild individs uppfattning 

och det är det som skulle undersökas för att kunna besvara frågeställningen. I empirin 

lyfts åsikterna fram, vilket visar på hur verkligheten ser ut för just dem. För att visa 

ytterligare att det är tillförlitligt och att det inte är felaktigt eller förvrängt, har 

transkriberingar gjort på varje intervju, då går det att gå tillbaka och visa att det som står 

har sagts. Ett annat sätt att visa studiens tillförlitlighet är att noggrant uppmärksamma 

de olika begreppen i undersökningen, vilka huvudsynpunkter som dök upp. Genom 

studiens gång har tillvägagångssättet dokumenterats och argumenterats, det bygger upp 

pålitligheten. Det finns beskrivningar på hur materialet har samlats in, hur analysen 

varit av den och hur informationen har tolkats. Det tyder på att det finns tillförlitlighet 

och pålitlighet och att det inte är påhittat eller konstruerat på något annat sätt än vad 

som undersökningen avser. Hela undersökningen blir mer trovärdig när alla delarna i 

forskningsprocessen redovisas. I studiens redogörelse för hur handlingssättet varit hela 

vägen, har det diskuterats kring valen som gjorts och vilket förhållningssätt som finns i 

studien. Författaren har även varit kritisk till objektiviteten, eftersom den kan påverka 

pålitligheten. Genom att tolkningar genomförs av intervjusvaren är det svårt att vara helt 

objektiv, men i den största möjliga mån har objektiviteten försökts bevaras.  
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Äkthet 

Äktheten i en studie visar den inre validitetens betydelse, alltså på hur resultatet 

stämmer överens med verkligheten (Merriam, 1994, s. 177). Författaren anser att 

resultatet speglar verkligheten, även om det hade kunna visats ännu tydligare om ännu 

fler intervjuer hade genomförts. Fler intervjuer demonstrerar fler åsikter och 

upplevelser, vilket visar mer av verkligheten. Om resultatet kommer ännu närmare 

verkligheten blir det mer äkta. Eftersom flera forskare, informationskällor, har används 

för att jämföra med resultatet och visa skillnader och likheter, ökar validiteten och även 

äktheten (Merriam, 1994, s. 179). Det är små saker som görs för att bevara äktheten i 

studien.  

 

Alla frågor som ställdes under intervjuerna hade kanske inte respondenterna reflekterat 

över tidigare, det kan ha fått dem att fundera ut sina svar extra noga och få förståelse för 

situationen. Dem kanske upptäckte saker som de inte uppfattat tidigare. Det kan ha 

bidragit till att respondenternas svar var ärliga och inte komponerade ihop. I empirin 

presenteras vad respondenterna svarat på frågorna och det finns transkriberat vad som 

angivits. Det är deras personliga upplevelser och de kan bara vara äkta.  

 

Överensstämmelse och möjlighet att konfirmera  

Reliabiliteten söker överensstämmelse, i vilken utsträckning resultatet kan upprepas 

(Merriam, 1994, s. 180). Överensstämmelsen kan vara viktig i viss mån, den talar om 

hur möjligheten är att styra och konfirmera en studie. I en kvalitativ fallstudie där 

intervjuer genomförs, finns det tolkningar. Respondenterna tolkar frågan och författaren 

tolkar intervjusvaren. Genom att situationen ses ur en holistisk syn, finns tolkningar 

med och det gör det svårt att vara objektiv. För att få med helheten måste det finnas med 

en holistisk synvinkel, det finns med en etnografisk syn.  

 

Resultatet och slutsatsen bygger på empiri och befintlig teori, vilket gör att det i viss 

mån går att använda i andra sammanhang. Ett resultat visar sällan exakt samma sak flera 

gånger. Det är svårt att upprepa en undersökning och få ut samma resultat. Om 

undersökningen utförs vid en annan tidpunkt, med andra respondenter eller på ett annat 

företag, blir resultatet förmodligen inte detsamma. Det sker hela tiden utveckling och 

förändringar av behov och förväntningar, det gör att resultatet i denna studie är aktuellt 

nu och kanske inte om tio år. Det händer väldigt mycket med tiden och ett resultat från 

en sådan här form av undersökning varar inte för evigt. T.ex. det som tagits upp 

angående scanningen, när alla kunder som vill börja med det har startat igång med det, 

kommer det inte att vara ett önskemål längre att starta med det eftersom det är redan 

igång. Då kanske det har kommit en ny teknik som kan användas för att underlätta på ett 

annat sätt. Däremot kan samma undersökning upprepas senare, då kan nya resultat 

bildas och vara till hjälp för utveckling och förbättring.  

 

Merriam (1994, s. 181) anser att det är omöjligt att ha en inre validitet utan att ha 

reliabilitet, en stark inre validitet innebär också att reliabiliteten ökar. Finns det äkthet i 

studien, finns det även en överensstämmelse med.  

 

Överförbarhet  

Extern validitet är det sista sanningskriterier som Merriam (1994, s. 183) tar upp, det 

handlar om i vilket grad studiens resultat kan generaliseras. Hur överförbar den är i 

andra situationer och studier. En kvalitativ undersökning är mera djupgående, det finns 

en mindre bredd i den. Den är mera fokuserad och inriktad på en sak och går ner på 
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djupet med just det. Detta gör att en kvalitativ undersökning är svårare att genomföra 

vid ett annat tillfälle eller i ett annat företag och få ut samma resultat. Intervjuerna visar 

även på respondenternas upplevelser, det är subjektiva och subjektiva upplevelser är 

inte överförbara. De är personliga och därför är det svårt att uppnå samma resultat med 

andra respondenter. Däremot går det att urskilja vissa mönster hos respondenternas svar, 

det gör att det finns en möjlighet att vara överförbar, men det är till en särskild 

begränsning. Alla respondenterna bland kunderna ansåg t.ex. att det kände sig trygg och 

säker med att redovisnings- och konsultföretaget hanterar deras tjänster. Det är ett 

mönster som följde rakt igenom, vilket kan vara överförbart för alla kunderna. Det går 

kanske inte att generaliseras ut på vilket annat företag som helst, men det går att 

överföra till resterande kunder som redovisnings- och konsultföretaget har. 

Undersökningen kan även användas som inspiration till andra undersökningar.  
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Bilaga 1 
 Kvalitetssäkringssystem Principer/dimensioner/beståndsdelar 

ISO 9001 > Ledarskap 

International Organization  > Kundfokus 

for Standardization > Processinriktning 

Generell standard för  > Systemangreppssätt för ledning 

kvalitetsledningssystem > Medarbetarengagemang 

 (ISO) > Faktabaserade beslut  

  > Ömsesidiga fördelaktiga relationer till leverantör 

  > Ständiga förbättringar  

TQM > Ledarskap 

Total Quality Management > Hantering av människor 

 (Samson &  Terziovski,  > Kundfokus 

 1999) > Användning av information & analys 

  > Processutveckling  

  > Strategi & Kvalitetsplanering  

CRM  > Holistisk aspekt 

Customer Relationship  > Kundfokus 

Management > Långsiktiga kundrelationer 

(Kale, 2004)  > Stöd från ledningen 

 

> Förändringsarbete 

  

> Förnya processer 

> Få fram relevant information, dataintegration    

Reko  > Professionella krav 

Svenska standarden för  

Redovisningstjänster  

> Professionell skicklighet & kompetens 

> Bemanning av uppdrag 

(FAR Reko 130:6) 

> Delegering 

> Konsultation 

> Accepterande & bibehållande av uppdragsgivare 

> Rutin för att följa lagen om åtgärder mot penningtvätt  

    & finansiering av terrorism 

> Program för uppföljning av kvalitetssäkring 

SERVQUAL > Tangible 

Service Kvalité > Reliability  

 (Parasuraman, 1988) > Responsiveness 

  > Assurance 

  > Empathy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Bilaga 2 Systemens sammankoppling med SERVQUAL 
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KUNDS BÄSTA 

Här illustreras exempel 

på hur de olika delarna 

från CRM, ISO, TQM 

och Reko kan 

sammanlänkas med 

SERVQUAL.  

 

En internt fungerande 

organisation behövs, 

annars blir det svårare att 

tillfredsställa kundernas 

behov och förväntningar. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide, Kunderna 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka kvalitativa egenskaper som kan bidra till 

ökad tjänstekvalitet. Med hjälp av olika kvalitetssäkerhetssystem och SERVQUAL, som 

visar på kundernas kriterium för tjänstekvalitet, kan de viktigaste delarna plockas ut 

och användas inom redovisnings- och konsultföretaget. I denna studie kommer era svar 

att vara helt anonyma för läsaren. Frågorna som ställs handlar om hur er upplevelse är 

av kvalitetsegenskaper och relationen ni har till redovisnings- och konsultföretaget.  

 

1. Bakgrund:  

a. Kön 

b. Ålder 

c. Storlek på företag 

d. Hur länge har ni varit kund hos redovisnings- konsultföretaget? 

2. Inledande frågor: 

a. Vilken utbildning har ni? 

b. Hur länge har ni arbetat här? 

c. Vad arbetar ni med? 

d. Vem är det som sköter de olika delarna av tjänsten ni efterfrågar? (vilken 

handläggare/kundansvarig, samma under hela tiden?)  

Trygghet och förtroende: 

3. Hur trygg och säker känner ni er med redovisnings- och konsultföretaget 

hantering av tjänsterna? 

a. Känner ni säkerhet med att redovisnings- och konsultföretaget hanterar 

era värdehandlingar? T.ex. leverantörsbetalningar, inbetalning av skatt 

och moms osv.  

b. Hur upplever ni förtroendet till medarbetarna i redovisnings- och 

konsultföretaget?   

c. Tycker ni att redovisnings- och konsultföretaget är tillmötesgående? 

Varför/varför inte? På vilket sätt?  

Material, teknik och information: 

4. Vilket material och teknik används mellan er och redovisnings- och 

konsultföretaget? T.ex. mallar och dokument. Är det visuellt tilltalande? 

a. Vilken modern teknik används? 

b. Hur upplever ni materialet ni får av redovisnings- och konsultföretaget? 

(får ni det i tid?) Är det i ett bra format och mallar?  

c. Har ni några exempel på förbättringar som kan göras med materialet 

och/eller tekniken?  

d. Hur uppfattar ni informationen ni får av redovisnings- och 

konsultföretaget? (begripligt, förståeligt, för ingående)  

e. Ni levererar material till redovisnings- konsultföretaget, hur skulle ni 

beskriva att det samarbetet fungerar? (vet ni vilket material de behöver?)  

5. Vad vill ni få information om varje månad?  

a. Vad vill ni att det ska finnas med i månadsrapporten? 

b. Vilka nyckeltal vill ni ta del av? Varför just dessa? 

c. Hur vill ni ta del av denna information?  

Tjänsterna och relationen till redovisnings- och konsultföretaget: 

6. Hur upplever ni att relationen och förtroendet för tjänsterna är mellan er och 

redovisnings- och konsultföretaget? Hur hanteras eventuella problem i 

relationen? Angående t.ex. leverans, tjänstekvalitet, osv.  
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a. Vad har ni för uppfattning kring leveranstiden och tjänstekvaliten? Är 

den som ni efterfrågar, förväntar er? Varför/varför inte? (gäller t.ex. 

månadsrapport, leverantörsbetalningar) Finns det avtalat när leveransen 

av tjänster ska ske?  

b. Händer det att ni har fått påpeka fel/problem som uppkommit? I så fall 

vilka typer av fel/problem? Ge exempel.  

c. Om ni upptäcker eventuella fel, hur hanterar ni det? Ge exempel. 

d. Om redovisnings- och konsultföretaget upptäcker eventuella fel, hur 

tycker ni att de hanterar det? Hur får ni reda på det?  

e. Om ni vill förändra era efterfrågade tjänster, hur meddelas det till 

företaget? Ge exempel.  

f. Hur får ni veta om eventuella förändringar i redovisnings- och 

konsultföretaget? Förslag på andra sätt?  

g. Hur får ni reda på om redovisnings- konsultföretaget har t.ex. stängt en 

dag? Hur vill ni få veta sådan information? 

h. Vilka möjligheter känner ni att ni har med att fråga redovisnings- och 

konsultföretaget om vad som helst? Varför?  

Kommunikation och service: 

7. Hur uppfattar ni servicen från redovisnings- och konsultföretaget och 

kommunikationen mellan er?  

a. Hur upplever ni responsen från redovisnings- och konsultföretaget? 

Visas intresse, engagemang? Snabb service? Lång väntetid? Upplevs de 

för upptagna? Är de villiga att hjälpa? Hur är återkopplingen?  

b. Hur bedömer ni redovisnings- och konsultföretaget förmåga att besvara 

era frågor? (Kompetens, beredskap) 

c. Vilka kommunikationskanaler använder ni? (telefon, mail, brev, möten) 

Varför just dessa?  

d. Kan ni ge exempel på hur kommunikationen fungerar mellan er och 

redovisnings- och konsultföretaget? Ser ni att det behövs förbättringar? I 

så fall vilka?  

Långsiktig relation och behov: 

8. Hur upplever ni att redovisnings- och konsultföretaget arbetar för att vårda och 

bevara er relation?  

a. På vilket sätt tycker ni att redovisnings- och konsultföretaget ger er 

individuell uppmärksamhet? Är det på ett bra sätt? Vill ni utveckla 

relationen ytterligare?  

b. Hur ofta träffar ni någon från redovisnings- och konsultföretaget? Vem 

och var träffas ni? Finns behovet/önskan att träffa dem mer ofta?  

c. Vilka tjänster erbjuder redovisnings- och konsultföretaget? (vet ni vilka 

alla är?, tror ni att det finns fler tjänster som ni inte känner till?) 

d. Hur får ni information från redovisnings- och konsultföretaget om t.ex. 

utökade tjänster?  

e. Finns det fler tjänster som ni har behov av? Uppfyller redovisnings- och 

konsultföretaget ert tjänstebehov?  

f. Hur skulle ni beskriva redovisnings- och konsultföretaget beteende? Är 

det professionellt/oprofessionellt? Önskas förändringar?  

9. Är det något ytterligare som ni vill ta upp eller tillägga som kan vara väsentligt i 

sammanhanget?   

 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 4 

Intervjuguide, redovisnings- och konsultföretaget 
1. Bakgrund: 

a. Kön 

b. Ålder 

2. Inledande frågor: 

a. Vilken utbildning har ni? 

b. Hur länge har ni arbetat på redovisnings- och konsultföretaget?  

c. Vilka arbetsuppgifter har ni? 

Arbetsgång och rutiner: 

3. Hur skulle ni beskriva redovisnings- och konsultföretaget? 

a. Vilka tjänster erbjuder ni? 

b. Hur arbetar ni? (uppdrag, på kontoret, ute hos kunderna) Ge exempel. 

4. Hur trygg och säker känner ni er i era arbetsuppgifter och vilket stöd har ni i 

arbetet?  

a. Hantering av värdehandlingar?  

b. Upplever ni att det finns stöd från cheferna/medarbetarna? På vilket sätt?  

c. Existerar det tydliga mål och strategier? Vilka? Beskriv kortfattat.  

5. Vilka beskrivningar finns det på hur arbetet skall utföras? 

a. Finns det beskrivningar på arbetsrutiner? I så fall, i vilken form finns 

dessa?  

b. På vilket sätt kan ni använda er av mallar och checklistor? (förhindra fel, 

underlätta i arbetet)  

c. Hur bedömer ni att arbetsrutinerna fungerar? Finns det förbättringar som 

kan göras? Exemplifiera.  

d. Hur fördelas ansvaret vid uppdrag? Ligger ansvaret på en eller flera 

personer?  

e. Vilka möjligheter finns det till stöd för olika frågor från någon med 

specialkunskaper? T.ex. skattefrågor eller företagsrådgivning. Är det 

vanligt att det behovet uppkommer?  

Material, teknik och information:  

6. Vilket material och teknik använder ni i företaget? T.ex. mallar och dokument. 

a. Vilken modern teknik förekommer?  

b. Har ni exempel på förbättringar som kan göras med materialet och/eller 

tekniken?  

c. Hur kommer ni åt information om kunderna som finns inom företaget? 

Förekommer det problem och hinder för åtkomsten?  

d. På vilket sätt sprids informationen internt inom företaget så att alla får ta 

del av informationen?  

Tjänsterna och relation till kund: 

7. Hur upplever ni att relationen och förtroendet för tjänsterna är mellan er och 

kunden? Hur hanterar ni eventuella problem i relationen? Angående t.ex. 

leverans, tjänstekvalitet osv 

a. Hur ser ni till er kapacitet att leverera tjänsterna som utlovats? Både i 

förhållande till leveranstid, och tjänstekvalitet.  

b. Om ni upptäcker eventuella fel, hur hanterar ni det? Har ni några 

exempel på hur ni går till väga?  

c. Om kunderna påträffar något felaktigt, hur handskas ni med det? Ge 

exempel.  

d. Hur meddelas förändringar till kunderna?  
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e. Ni behöver material från kunderna för att det ska vara möjligt att utföra 

tjänsterna, beskriv hur det samarbetet fungerar? (får ni in allt i tid?)  

Kommunikation och deltagande:  

8. Hur uppfattar ni kundernas deltagande i tjänsterna och kommunikationen mellan 

er?  

a. Hur upplever ni att kunderna deltar i de efterfrågade tjänsterna?  

b. Vilka kommunikationskanaler använder ni? (telefon, mail, brev, möten) 

Varför just dessa? 

c. Kan ni ge exempel på hur kommunikationen fungerar mellan er och 

kunderna?  

d. Hur bedömer ni företagets förmåga att besvara kundernas frågor är? 

Långsiktiga kundrelationer: 

9. Hur arbetar ni för att bygga och bevara långsiktiga kundrelationer?  

a. Hur ser ni på kundfokus? (Varför är det viktigt?) 

b. På vilket sätt kan ni ge personlig uppmärksamhet till varje kund? Är det 

nödvändigt?  

c. Hur ofta träffar ni era kunder? (regelbundenhet) 

d. Vet kunderna om alla tjänster som ni erbjuder? Hur får kunderna den 

informationen?  

Förändringsarbete:  

10. Vilken inställning har ni till förändringsarbete? Möjligheter/hinder? 

a. Finns det utrymme för nya projekt och/eller ny teknik?  

b. Vilka resurser finns det för att genomföra förändringar i företaget? T.ex. 

att förnya processer?  

c. Vilka möjligheter finns det till vidareutbildning och kunskapsutveckling 

i företaget? I vilken form?  

d. Om förändring sker, hur arbetar företaget med riktlinjer för hur arbetet 

ska utföras i fortsättningen?  

e. Hur beskrivs syftet med förändringen? Hur förklaras varför förändringen 

är viktig?  

f. Upplever ni att det ges stöd och uppmuntran till förändring? 

11. Är det något ytterligare som ni vill ta upp eller tillägga som kan vara väsentligt i 

sammanhanget?   
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