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Sammanfattning 
 
Utvecklingen i dagens samhälle går fort och synen på hur arbete ska utföras förändras 
ständigt som en anpassning efter de strukturella förändringar som sker. Ökad 
digitalisering och avregleringar inom revisionsbranschen sätter verkande bolag i allt 
mer krävande konkurrenssituationer. Förmågan att vara en god kundhanterare och skapa 
relationer blir minst lika viktigt som det tekniska utförandet av en tjänst för att kunna 
stå sig i konkurrensen, samtidigt som lättare tjänster automatiseras och gamla roller 
utmanas. I en allt mer krävande miljö med hög konkurrens om kunderna blir det ännu 
viktigare för företag att upprätthålla goda relationer. Även om förståelsen för 
relationsmarknadsföring ses som väl interagerad, både i forskningen och i praktiken, 
existerar fortfarande frågetecken för hur företag når ut med det. Den här studien 
undersöker relationsmarknadsföring i praktiken där de viktigaste bärarna av konceptet, 
medarbetarna, studeras i avsikt att få djupare förståelse för vad som bidrar till att 
revisorer och redovisningskonsulter kan vara mer eller mindre relationsskapande i sitt 
arbete med kund.  
 
För att öka förståelsen för medarbetarnas bild av att arbeta relationsskapande har en 
kvalitativ fallstudie genomförts på sju revisorer och åtta redovisningskonsulter, 
anställda på en av Sveriges största revisionsbyråer. Informationsinsamlingen har skett 
på byråns kontor i Umeå där insikter från semistrukturerade intervjuer ställts mot 
forskningsfältet inom relationsmarknadsföring. Här diskuteras om det finns hinder för 
revisorer och redovisningskonsulter att vara relationsinriktade i sitt arbete med kund och 
hur det påverkar företagets förmåga att nå ut med relationsmarknadsföring. 
 
Resultatet visar att det finns en god förståelse för kundrelationer bland medarbetarna 
och att snarare yttre omständigheter påverkar förmågan att agera relationsskapande. Det 
visar sig att rollfördelning och kultur, motsägelsefulla incitament i tid, ökade krav på 
dokumentering och oberoende, interna kommunikationssystem och kundens roll i 
processen utgör hinder för revisorer och redovisningskonsulter att vara 
relationsskapande. Vi kan konstatera att det finns en vilja hos både företag och 
medarbetare att nå ut med relationsmarknadsföring, där företagets incitament i 
stödjande processer visar sig vara den viktiga kuggen i att möjliggöra för medarbetare 
att vara relationsskapande. Det är inte bara medarbetarnas ansvar att anpassa sig efter 
nya förväntningar och krav som ställs, utan även förväntningarna och kraven i sig måste 
anpassas efter förändringar i branschen för att företaget ska kunna nå ut med det 
relationsskapande konceptet. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ringas problematiken och ämnesområdet in där den praktiska 
bakgrunden till området introduceras med en efterföljande diskussion kring forskning 
inom relationsmarknadsföring och hur det kan kopplas till studiens praktiska 
observationer. Här redogörs det identifierade forskningsgapet kopplat till det praktiska 
problemet med en avslutning av studiens problemformulering och syfte. 

1.1 Problembakgrund 
”Allt flyter och det gäller att hålla sig flytande som företag och individ.” (FAR A, 2013) 

 
Dagens samhälle står ständigt inför snabba strukturförändringar. Vi befinner oss i ett 
samhälle karaktäriserat av hög tillgång till kunskap och information där tjänster har en 
central roll (Edvardsson, 2015). Enligt Statistiska Centralbyrån blir tjänsteproduktionen 
allt viktigare för Sveriges ekonomi och under 2011 bestod 70 procent av Sveriges 
bruttonationalprodukt av tjänster (Holmberg, 2012). Teknikutvecklingen har och får en 
större roll i samhället och förväntas fortsätta påverka förutsättningarna för företagande 
(SSF, 2014, s. 7). Ökad automatisering förväntas utmana dagens yrkesroller och skapa 
skiftningar på arbetsmarknaden (SSF, 2014, s. 7). Den stadiga teknikutvecklingen 
resulterar även i ett allt snabbare informationsflöde som leder till ökad transparens i 
samhället (FAR A, 2013, s. 26 & 31). 
 
Enligt en rapport från SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning, (2014, s. 11) är det 50 
procents sannolikhet att arbetsuppgifter relaterade till ekonomi tas över av 
automatisering, där behovet av bokförings- och redovisningsekonomer uppges ha 97 
procents sannolikhet att försvinna. Samtidigt hävdas att yrken som kräver social 
förmåga, förhandling, övertalningsförmåga och omtanke om andra människor har lägst 
sannolikhet att ersättas av teknik (SSF, 2014, s. 6). De samhälleliga förändringarna 
öppnar upp för en diskussion om hur framtiden för redovisnings- och 
revisionsbranschen kommer se ut. I en framtidsstudie som tagits fram på uppdrag av 
branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR) 
diskuteras förväntade utmaningar och förändringar i branschen fram till år 2025 (FAR 
A, 2013). 
 
Enligt FAR (2013, s. 5) ser bland annat avregleringar för revison samt digitala 
transformationer ut att ha hög inverkan på branschen. Under år 2010 slopades 
revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige (TT, 2010) vilket inneburit att den delen 
av naturligt inflöde av kunder genom lagkrav försvunnit. Nyttan av revision i framtiden 
ifrågasätts och det finns förväntningar på en tillbakagång av revision, medan rådgivning 
blir allt viktigare (FAR A, 2013, s. 7 & 15). En minskning av lagstyrd efterfrågan leder 
också till att konkurrensen hårdnar (FAR A, 2013, s. 40). I enlighet med SSF’s (2014) 
rapport om automatisering av ekonomiyrken kan FAR se att processerna för 
redovisning, revision och rådgivning förändrats där redovisningstjänster har börjat 
automatiseras i större utsträckning (FAR A, 2013, s. 26 & 29). När digitaliseringen och 
automatiseringen tar över den ursprungliga uppgiften för redovisningskonsulterna 
ändras också deras arbetsuppgift enligt marknadsansvarig representant från branschen 
(Marknadsansvarig, 2015). Han menar att det i mindre utsträckning är den löpande 
redovisningen som kunderna behöver hjälp med. De har snarare ett behov av en 
problemlösare som kan sammanfoga dess olika tekniska lösningar (Marknadsansvarig, 
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2015). Vi kan därmed se strukturella förändringar i branschen som gör det intressant att 
studera den närmare. 
 
Bättre och snabbare tillgång till kunskap gör det också enklare för företag att efterlikna 
varandra. Ett försprång så som en smart metod eller effektivare arbetssätt går fort från 
att vara en konkurrensfördel till en standard på marknaden. Kunden har idag även en 
högre utbildningsnivå i och med kunskapstillgången, vilket lett till att den i större 
utsträckning tar den tekniska lösningen mer eller mindre för givet (Grönroos, 2008, s. 
26) och företag tvingas därför finna nya sätt att framhäva sig på marknaden (Norman, 
2011, s. 43). Kärntjänsten som revisionsbolag idag erbjuder kunderna ser i princip 
likadan ut oavsett varumärke då revision och redovisning traditionellt sett följt samma 
metod, men i och med samhällets förändringar finns ett framtida behov av 
differentiering (FAR A, 2013, s. 43).  På grund av de lagar som styr redovisnings- och 
revisionsbranschen är det dock svårt att utveckla den tekniska tjänsten. Det behövs 
någonting annat för att skapa en konkurrensfördel. 

1.2  Problemdiskussion 
Ett sätt att framhäva sig i konkurrensen är att bli mer kundfokuserad och arbeta 
relationsskapande (Grönroos, 2008, s. 25; Parasuraman et al., 1988, s. 13). I linje med 
den samhälleliga utvecklingen har synen på marknadsföring förändrats. I den tidigare 
transaktionsinriktade marknadsföringen var kommunikationen enkelriktad utan 
involvering av kunderna, medan marknadsföringen idag består av en dynamisk och 
interaktiv relation där dialog mellan kund och företag är önskvärd (Vargo & Lusch, 
2004, s. 4). Den utvecklade synen på marknadsföring benämns ofta som 
relationsmarknadsföring där värdeutbytet mellan två parter står i centrum (Carson, 
2004, s. 431; Grönroos, 2008, s. 22). Inom relationsmarknadsföring läggs resurser på 
befintliga kunder där lönsamhet uppnås genom återkommande köp och fokus är att 
attrahera, behålla och förstärka relationen med kunderna (Morgan & Hunt, 1994, s. 21). 
Att fokusera på kunden är varken ett nytt fenomen i marknadsföringslitteraturen 
(Gummesson, 1991, s. 72) eller inom revisionsbranschen då det uppenbarligen finns ett 
uttalat kundfokus bland de största revisionsbolagen i Sverige (EY, 2015; KPMG, 2014; 
PwC, 2015): 
 
“Vi bygger relationer på professionell grund” (EY, 2015) 
“KPMG:s medarbetare arbetar tillsammans för att leverera värde till kunder” (KMPG, 
2014) 
“Creating value for our clients… in a changing world” (PwC, 2015) 
 
Vi menar att behovet av en relationsinriktad strategi är konstaterat både praktiskt och 
teoretiskt som en del av lösningen för revisionsbolag att kunna anpassa sig efter 
samhällets förändringar och stå sig i den beskrivna konkurrenssituationen. För att en 
relationsinriktad marknadsföring ska bli lyckosam argumenterar Grönroos (2008, s. 
437) att kundkontaktpersonalen spelar en avgörande roll. Här är interaktionen mellan 
kund och personal väsentlig och avgör om upplevelsen för kunden blir positiv 
(Grönroos, 2008, s. 63). Inom redovisnings- och revisionsbranschen har revisorn länge 
haft en roll som rådgivare, utöver rollen som granskare av verksamheters ekonomiska 
information (FAR, 2002, s. 107). Samtidigt har en rådgivande, kundhanterande roll 
blivit viktigare även för redovisningskonsulter i och med att den tekniska tjänsten 
automatiseras (FAR A, 2013, s. 50). Vi ser alltså att medarbetarens relationsskapande 
roll inom revisionsbranschen är och blir mer betydande för att branschen ska kunna 
anpassa sig efter de samhälleliga förändringarna. 
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Trots att det verkar finnas en allmän förståelse för vikten av att skapa relationer med 
kunder kvarstår frågetecken om hur arbetet med relationsmarknadsföring når ut till 
kunderna och uppnår en positiv effekt. Exempelvis finns det empiriska bevis för att 
företag ofta är besvikna på resultatet av relationsmarknadsföring eller aktiviteter som 
försöker upprätthålla, utveckla och bibehålla goda relationer (Palmatier et al., 2007, s. 
210). Idag riktas också fokus i forskningen mot lyckosamma implementeringar av 
relationsmarknadsföring med bland annat studier om hur det blir lönsamt (Ahearne et 
al., 2012, s. 117-118; Colgate & Danaher, 2000, s. 377; Lynette, 2005, s. 252). Sarin et 
al. (2012, s. 564) menar att det är relativt enkelt för företag att formulera idéer om hur 
deras marknadsstrategier bör förändras men mycket svårare att genomföra 
förändringarna. Även om problematiken i att realisera en marknadsstrategi i företag har 
fått mycket uppmärksamhet i forskningen menar Sarin et al. (2012, s. 564) att 
forskningen på området fortfarande är begränsad. 
 
Cadwallander et al. (2010, s. 219) argumenterar för att kundhanterarnas roll är särskilt 
viktig vid tillämpningen av relationsmarknadsföring eftersom de oftast ses som 
personifieringen av den faktiska tjänsten. Trots att medarbetaren är mycket viktig enligt 
relationsmarknadsföringsforskningen finns det dock förvånansvärt lite studier som 
undersöker hur medarbetarna ställer sig till att vara relationsskapande. Williams (1998, 
s. 271) menar att bristen på kunskap om relationen mellan kundhanterare och kund har 
gjort det svårt för både forskare och företag att utveckla och förverkliga en 
kundorienterad strategi. Harris & Ogbonna (2000, s. 324 & 334) argumenterar vidare 
för att det finns otydlighet i litteraturen gällande medarbetarnas perspektiv av att arbeta i 
enlighet med en kundorienterad strategi, och menar att medarbetarnas bild till viss del 
blivit ignorerad i markandsföringslitteraturen. Det stödjs i en litteraturgenomgång 
framställd av Farrell et al. (2001, s. 580-582) gällande tjänstekvalitet hos 
servicepersonal där majoriteten av de presenterade studierna, närmare bestämt 59 av 79 
studier, är genomförda på kunder och inte medarbetare. Cadwallander et al. (2010, s. 
231) tar återigen upp gapet och menar att störst fokus inom tidigare forskning legat på 
en organisatorisk- eller ledarskapsnivå istället för på medarbetarna och framhäver 
vidare ett behov att inom framtida forskning fokusera på en mikroförståelse av 
medarbetarna och deras roll. Wallance et al. (2011, s. 473 & 483) hävdar på liknande 
sätt att forskning tenderar att lägga fokus på kundernas uppfattning av tjänsten och 
ledarnas utvärdering av medarbetarprestationen, medan medarbetarens bild förbises. Vi 
ser att kunskapsgapet av medarbetarnas bild fortfarande existerar i dagens forskning där 
bland annat Mullins et al. (2014, s. 38) argumenterar för att det finns ett behov att 
inskaffa sig större förståelse för medarbetarnas bild av en tjänsterelation för att kunna 
optimera strategiska beslut. Med detta som bakgrund finner vi stöd för att det finns ett 
behov av fler studier inom området på medarbetarnas bild av att agera 
relationsskapande. Eftersom medarbetarna är den påverkande faktorn för om en 
tillämpning av ett kundorienterat perspektiv ska bli lyckosam, efterfrågas studier kring 
medarbetarnas uppfattning av att arbeta kundorienterat efter en förändring mot ett mer 
marknadsinriktat tänk i företag (Harris & Ogbonna, 2000, s. 334). Vi menar därför att 
det finns ett behov av en ökad förståelse för revisorer och redovisningskonsulters bild 
att arbeta relationsskapande. 
 
En djupare förståelse uppnås med fördel genom kvalitativa studier (Bjereld et al., 2002, 
s. 114). Forskningsfältet för redovisning och revision domineras dock fortfarande av 
kvantitativa studier där fokus ligger på funktionalitet och standardiserade 
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tillvägagångssätt (Burns, 2014, s. 74). Enligt Burns misslyckas sådana studier med att 
ge en bild av hur verkligheten för organisationer egentligen ser ut. Eftersom 
organisationer inom revisionsbranschen befinner sig i en värld som ständigt rör på sig 
och utvecklas går det inte uteslutande att följa ett linjärt synsätt, som den kvantitativa 
forskningen ofta ger (Burns, 2014, s. 74). Enligt Vavio (2008, s. 65) kan kvalitativa 
metoder istället bredda forskningsfältet inom revision och ge nya viktiga insikter. 
Eftersom verkligheten sällan stämmer överens med den enkelriktade bild som oftast 
målas upp i dagens forskning behövs en djupare förståelse. Övervägande antal 
kvantitativa forskningsmetoder har funnit svar på vad som ska göras istället för att 
skapa en förståelse för hur det ska genomföras (Burns, 2014, s. 74; Vavio, 2008, s. 65), 
och Ter Bogt & van Helden (2012, s. 296) menar att fältet behöver större praktisk 
förankring. Vaivio (2008, s. 65) menar liknande att kvalitativa undersökningar behövs 
då det tar redovisning och revision vidare från sin smala och funktionalistiska syn. 
Burns (2014, s. 71-72) pekar också på behovet av att kombinera fältet med insikter från 
andra akademiska områden relaterade till organisations- och ledarskapsfrågor.  
 
Forskningen har alltså fortfarande fokus på hur relationsmarknadsföring kan realiseras i 
företag, där det argumenteras för ett behov att förstå medarbetarnas perspektiv. I och 
med att revisionsbranschen påverkas av strukturella förändringar, ser vi ett behov av att 
öka förståelsen för medarbetarnas bild av situationen och att agera relationsskapande. I 
och med den ökade digitaliseringen försvinner utförandet av den tekniska tjänsten i 
större utsträckning medan en mer rådgivande, och därmed kundhanterande, roll blir allt 
viktigare för både revisorer och redovisningskonsulter. Det har alltså blivit ett ännu 
större fokus på kunden och relationsskapande aktiviteter inom revisionsbranschen. 
Dessutom efterfrågas en djupare förståelse för organisationer inom revisionsbranschen 
som komplement till den befintliga forskningen (Burns, 2014; Ter Bogt & Van Helden, 
2012; Vavio, 2008). I och med att dagens forsknings inom relationsmarknadsföring 
fortfarande har fokus på realisering av konceptet, ser vi indikationer på att det kan 
finnas hinder som är i vägen för att nå ut.  
 
Med revisionsbranschens förändringsklimat i grunden menar vi att det finns ett praktiskt 
behov av att öka insikterna för hur relationsmarknadsföring kan aktualiseras inom 
revisionsbranschen. Eftersom medarbetarna dessutom är en viktig kanal för att nå ut 
med relationsmarknadsföring, ser vi ett behov av att titta närmare på deras uppfattning 
av att arbeta relationsskapande och om de upplever något vara i vägen för det. Om de 
upplever hinder med att agera relationskapande kan det bidra till svårigheter för 
företaget att nå ut med relationsmarknadsföringskonceptet. Inom forskningsfältet för 
revision och redovisning framhävs ytterligare behov för en djupare förståelse för 
sammanhanget.  Vi vill bidra till forskningsfälten inom revision och 
relationsmarknadsföring genom att fördjupa oss i kontexten med hjälp av en fallstudie 
på ledande företag i branschen, vars varumärke kommer hållas anonymt i studien. Att 
studera ett specifikt fall är i detta sammanhang viktigt för att fylla kunskapsgapet om 
medarbetarnas bild av att agera relationskapande och få en djupare förståelse för 
problemet.  

1.3  Frågeställning 
Finns det hinder för revisorer och redovisningskonsulter att vara relationsskapande i sitt 
arbete mot kund, i så fall vilka och hur påverkar det företagets förmåga att nå ut med 
relationsmarknadsföring? 
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1.4  Syfte 
Syftet med studien är att klargöra för revisorer och redovisningskonsulters upplevda syn 
av att arbeta relationsskapande. Studien ska undersöka medarbetarnas bild av sitt 
arbetssätt utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv, för få att en djupare förståelse 
för vad det är som gör att de kan agera mer eller mindre relationsskapande i sin roll. 
Vidare är syftet med studien att komma med rekommendationer till fallföretaget vad 
som kan underlätta medarbetarnas arbete att vara mer relationsinriktade i kundmöten, 
samt komma med insikter för hur revisionsbranschen i stort kan nå ut med 
relationsmarknadsföring. 

1.5 Studiens perspektiv 
Studien kommer under undersökningen utgå från medarbetarnas perspektiv där vi 
strävar efter att sätta oss in i och förstå deras bild av att agera relationsskapande. Genom 
att här utgå från medarbetarnas perspektiv anser vi att vi lättare kan skapa oss den 
önskade bilden av deras uppfattning och upplevelser. Förståelsen som inhämtas från 
medarbetarna används dock till att komma med insikter för hur företag kan nå ut med 
relationsmarknadsföring. Studiens analyser och slutsatser utgår därför från ett 
företagsperspektiv där resultatet riktas till att ge insikter till företaget. Det finns alltså en 
skillnad i studiens undersökningsperspektiv och studieperspektiv. Även om målet är att 
sätta sig in i medarbetarnas perspektiv under själva undersökningen har studien 
övergripande anammat ett företagsperspektiv. 
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2. Teoretisk metod 

I kapitlet för teoretisk metod presenteras studiens vetenskapliga utgångpunkter. Vi 
redogör för vårt ämnesval samt förförståelse och hur den kan ha påverkat studien. Här 
presenteras också vår verklighetssyn, kunskapssyn och metodologiska angreppssätt som 
ligger till grunden för studiens utförande. 

2.1 Verklighetssyn 
Ontologi, även kallad verklighetssyn, behandlar frågan hur verkligheten är konstruerad 
där forskarens bild om hur världen verkar uppmärksammas (Fejes & Thornberg, 2015, 
s. 22; Saunders et al., 2012, s.130). Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 39) går det 
redan i problemformuleringen att se tecken på forskarens syn på samhället och 
människans natur. Verklighetssynen påverkar hur forskaren förstår forskningsfrågan, 
metoderna som används och hur resultatet tolkas (Saunders et al., 2012, s. 128). För att 
läsaren ska få en förståelse för de val som görs i studien vill vi därför inleda med att 
tydliggöra för vår verklighetssyn. För att förklara verklighetssynen är det vanligt att 
jämföra motpolerna objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011, s. 36-37). Med en 
objektivistisk uppfattning av verkligheten finns en tro på att det finns en överordnad 
referensram för vetenskap, att det finns något permanent att vända sig till för att 
bestämma kunskap, sanning eller verkligheten (Alvesson & Sköldeberg, 2008, s. 73). 
Enligt en konstruktionitisk syn är verkligheten å andra sidan en social konstruktion 
skapad av aktörernas uppfattningar och handlingar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 86-
87). Det innebär enligt att vi hela tiden skapar nya vanor och rutiner i vårt handlande 
med andra människor. Enligt den konstuktionistiska synen skapas sammanhanget av 
människor och inte av funktioner, det innebär att det inte finns något som är det ensidigt 
rätta utan olika institutioner som exempelvis organisationer är skapade av människor 
och deras uppfattningar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 86-87). 
 
Enligt Bryman (2011, s. 39) kommer forskarens ontologiska antaganden och 
förpliktelser påverka genomförandet av forskningen. Vi har en konstruktionistisk syn på 
verkligheten, då vi ser det som en social konstruktion. Vi menar att människor i 
samhället men framför allt i en organisatorisk kontext är aktiva och kan påverka 
varandra. Det finns, enligt oss, inga objektiva enheter som är oberoende av 
sammanhanget, utan det är de sociala mönstren som påverkar hur verkligheten ser ut. Vi 
tror därför att människan har möjlighet att påverka sin verklighet och inte enbart är 
styrd av den organisatoriska kontexten. 

 2.2 Ämnesval 
Ämnesvalets ursprung kommer från vårt intresse i tjänstemarknadsföring från både ett 
teoretiskt och praktiskt perspektiv. I diskussion om studiens ämne framkom det, att vi 
båda upplevt ett praktiskt problem i tjänsteorganisationer i att nå ut med och förstå det 
kundorienterade perspektivet. Vi har upplevt att det inom organisationer finns en stor 
förståelse för vikten av att vara kundorienterad och att det idag finns en god insikt i att 
kunden utgör det centrala för verksamheten. Samtidigt har vi upplevt det svårt för 
företag och medarbetare att nå ut med relationsskapande strategier som blir värdefullt i 
alla led. Med denna observation som grund hade vi en vilja att göra ett empiriskt bidrag 
och studera någonting som har förankring till ett riktigt problem i näringslivet. Vid 
utvärdering av ämnesvalet fördes också en diskussion kring vilken typ av 
företagskontext som skulle vara intressant att studera.  
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Genom Handelshögskolan i Umeå har vi kommit i kontakt med revisionsbranschen, en 
bransch som i vi i våra studier riktat lite uppmärksamhet åt, men som visade sig vara 
intressant från ett tjänstemarknadsföringsperspektiv eftersom revisionsbolag består av 
konsultverksamheter och i högsta grad levererar tjänster. Genom samtal och 
diskussioner med en marknadsrepresentant från branschen föddes ämnesvalet. Där 
målades en situation upp som var förankrad till våra akademiska och praktiska 
erfarenheter och intressen. Kombinationen av vår bakgrund med intresse för 
tjänstemarknadsföring och branschen utgör en intressant grund för ämnesvalet inom 
relationsmarknadsföring, eftersom revisionsbranschen sällan studeras utifrån en 
marknadsföringssynpunkt. I den problembakgrund som målats upp för 
revisionsbranschen där revisorer och redovisningskonsulter får en allt viktigare roll i att 
hantera kunder och relationer, fann vi det intressant att studera medarbetarnas 
perspektiv på relationsmarknadsföring. Dessutom har vi kunnat se att flertalet studier 
inom tjänstemarknadsföring haft fokus på kundernas perspektiv eller ett 
ledarskapsperspektiv där den organisatoriska omställningen varit i centrum. Det i 
kombination med att rollen för medarbetaren, alltså revisorerna och 
redovisningskonsulterna, förändras ledde till att studien riktade sitt fokus på 
medarbetarnas förståelse. 

2.3 Förförståelse 
Enligt Thurén (2015, s. 58) innebär förförståelse att människan i sitt sätt att se på saker 
och ting inte helt objektivt använder sinnena utan även har olika uppfattningar beroende 
på praktiska erfarenheter. Oftast präglar förförståelsen hur vi ser på verkligheten i större 
utsträckning än vad som reflekteras över och det är viktigt att ha insikt i sin förförståelse 
eftersom den påverkar på vilket sätt vi uppfattar och tolkar vår omgivning (Thurén, 
2007, s. 58). Fejes & Thornberg (2015, s. 20) ifrågasätter om det går att tolka 
forskningsresultat oberoende från vem man är, vilket vi med vår kontruktionistiska syn 
på verkligheten menar inte är möjligt. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 23 & 76) 
finns det tre typer av förförståelse som är viktiga att ha i beakting vid en studie.  En 
teoretisk förförståelse hänvisar till den kunskap som inhämtats genom teoretiska källor 
såsom läroböcker, forskarrapporter och vetenskapliga tidsskrifter. Den allmänna 
förförståelsen baseras den kunskap som inhämtats genom personliga och sociala 
erfarenheter. Den tredje typen av förförståelse behandlar författarnas kunskapssyn, ett 
resonemang som diskuteras i nästa avsnitt. Genom att redogöra för den förförståelse 
som finns inför studien blir insikterna för de beslut som tas större och valen mer 
transparenta (Bjereld et al., 2002, s. 14). Genom att här redogöra för vår förståelse vill 
vi tydliggöra hur våra praktiska och teoretiska erfarenheter sett ut innan genomförandet 
av studien och på så sätt ge läsaren en förståelse för våra val, analyser och slutsatser. Vi 
kommer först att diskutera vår teoretiska förförståelse med reflektioner kring hur det 
kan påverka våra val och slutsatser i studien för att sedan tydliggöra för vår allmänna 
förförståelse.  

2.3.1 Teoretisk förförståelse 
Vi, studiens författare, läser åttonde terminen på Civilekonomprogrammet med 
inriktning mot service management. Inriktningen på utbildningen har bidragit till en 
djup förståelse inom kundorienterad marknadsföring och ledarskap. I utbildningen har 
även kurser inom beteendevetenskap givits där vi båda fått en grundläggande förståelse 
för sociologi och gruppsykologi. Vi har även läst en kurs i tjänstedesign som utgått från 
kundens upplevelse av tjänsten. Vidare har vi under den sjunde terminen studerat 
masterkurser utomlands i Bryssel respektive i Oslo. Där studerades kurser inom 
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marknadsföring och ledarskap på varsitt håll. Sammanfattningsvis finns en bred 
teoretisk grund för marknadsföring och ledarskap i kombination med en grundläggande 
företagsekonomisk och nationalekonomisk kunskap.  
 
Den teoretiska kunskapen påverkar vår syn på problemet och de lösningar som vi 
kommer fram till. En svaghet med vår gemensamma teoretiska förförståelse är att den är 
mycket lik varandra vilket kan leda till att andra perspektiv och infallsvinklar inte tas 
hänsyn till. Det finns således en risk för att de tolkningar som görs är smala. Vi 
favoriserar vissa teorier och ser vissa samband, men utesluter andra som inte faller inom 
ramen för detta synsätt. Å andra sidan kan den gemensamma kunskapen leda till en 
djupare analysförmåga av problemet. Dessutom har olika teoretisk kunskap inhämtats 
genom studier utomlands vilket öppnar upp för olika infallsvinklar på problemet. 
Genom den teoretiska förförståelsen finns det en gemensamt god förståelse för kunden 
och de processer som finns i organisationen för att mötet med kund ska bli lyckat. Vår 
förförståelse för redovisning och revision som teoretisk lära är dock i förhållande till 
markandsföringskunskaperna låga. Det innebär att vi saknar viss förståelse för processer 
inom revision vilket kan leda till en vinklad bild vid tolkning av information. Vi menar 
dock att det med studiens utgångpunkt i relationsmarknadsföring finns god teoretisk 
kunskap för området som studien avser att studera.  

2.3.2 Allmän förförståelse 
Den allmänna förförståelsen som är relevant för studien kommer i första hand från 
respektive praktiska erfarenheter inom arbetslivet. Vi har båda erfarenhet att arbeta 
inom tjänstesektorn och har en god förståelse för kundmötet och rollen som 
tjänsteleverantör. Därmed har vi fått inblick i hur vi i den rollen agerar utifrån företagets 
värderingar för att nå ut till kunden. Förutom den praktiska erfarenheten i arbete direkt 
ut mot kund har en övergripande organisatoriskt förståelse för hur företag arbetar 
anskaffats genom bådas medverkan på högre organisatorisk nivå i och med praktik. En 
av författarna har genom sin praktik på Scandics kundlojalitetsavdelning varit med i 
arbetet att utveckla relationsinriktade värderingar och att föra fram dem genom 
organisationen till tjänsteleverantörerna, en roll hon själv tagit i samma företag, vilket 
har givit en förståelse för komplexiteten att nå ut med relationsinriktade värden i en 
vinstdriven organisation. 
 
Den allmänna förförståelsen för redovisning och revisionsbranschen som studerats 
skiljer sig mellan författarna. En av författarna har praktisk erfarenhet att sköta den 
löpande bokföringen under fem år för sitt egna aktiebolag och har därigenom haft 
kontinuerlig kontakt med redovisningskonsulter som genomfört bokslut. Allmän 
kunskap om revisionsbranschen har också inhämtats av den andra författaren genom 
kortare praktik på en revisionsbyrå. Erfarenheten har bidragit till en viss förståelse för 
arbetssättet och arbetsstrukturen inom yrket. Tillsammans har författarna utöver detta 
kommit i kontakt med branschen via organiserade event på universitetet, men här med 
representanter i syfte att marknadsföra byrån som en attraktiv arbetsplats.  
 
Den allmänna förförståelsen hos författarna innebär en god insikt i tjänstesektorn och 
arbetet med kunder samtidigt som de har en övergripande förståelse för var revisions- 
och redovisningsyrket innebär. Förförståelsen kan underlätta författarnas förmåga att 
förstå kontexten som studeras. Samtidigt har den praktiska förförståelsen för branschen 
lett till både positiva och negativa förutfattade meningar om yrkets karaktär vilket kan 
ha påverkat studien.  
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2.4 Kunskapssyn 
Vi har tidigare diskuterat vår ontologiska ståndpunkt för att tydliggöra hur vår 
uppfattning av verkligheten uttrycker sig i studien. Som en fortsatt redogörelse för 
studiens vetenskapliga utgångspunkter klargörs här vår kunskapssyn. En forskares 
kunskapssyn är nära förknippat med och efterföljer ofta verklighetsuppfattningen 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 37). Om ontologi behandlar frågan om hur verkligheten 
uppfattas redogör kunskapssynen för frågan om vad som ska ses som godtagbar 
kunskap inom ett ämnesområde (Sauders et al., 2012, s. 132). Två motpoler som 
förklarar synen på kunskap är positivism och hermeneutik (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
10).  
 
Enligt positivism är kunskap grundat på mätbara fakta med synen att det endast finns ett 
rätt (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 32-33). Alvesson & Sköldberg (2008, s. 32-33) 
menar att all fakta eller kunskap som inhämtas bör vara mätbara, vilket innebär att bara 
det som syns kan vara kunskap enligt positivismen. Positivismen sammankopplas ofta 
med en naturvetenskaplig syn vilket inom samhällsvetenskaplig forskning applicerats 
genom ett försök att formulera lagar (Patel & Davidsson, 2011, s. 28). Vidare är synen 
enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 45) att det som studeras ska hållas fritt från 
forskarens värderingar. Hermeneutikerna menar dock att ett värderingsfritt 
förhållningssätt till det som studeras både är svårt och oönskvärt (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 45). Hermeneutiken beskrivs istället som en tolkningslära där syftet är att tolka, 
förstå och förmedla olika sociala fenomen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 71; Patel & 
Davidsson, 2011, s. 28). Det går ut på att förstå andra människors livssituation genom 
att tolka sättet som det uttrycks genom språk, skrift eller handlingar (Patel & Davidsson, 
2011, s. 29). Hermeneutiken har således ett mer subjektivt förhållande till 
studieobjekten och försöker ofta se helheten och sammanhanget istället för separerade 
delar (Patel & Davidsson, 2011, s. 29). Att inta ett tolkningsperspektiv, som 
hermeneutiken utgör sig för, innebär att försöka få en empatisk förståelse av människors 
beteende och är viktigt när forskaren försöker fånga den subjektiva innebörden av en 
social handling (Bryman, 2011, s. 32).  
 
Vår kunskapssyn kan motiveras utifrån två perspektiv. Dels så är vår syn på kunskap 
nära förankrad med verklighetssynen där vi tror att verkligheten är utformad av sociala 
konstruktioner. Vi menar att organisationer som sådana är uppbyggda på människors 
aktiva handlanden och vi lägger tilltro på människans förmåga att påverka. Vi tror att 
organisationer ständigt utvecklas och förändras efter de sociala konstruktionerna. Vi 
menar därför att det är viktigt att skapa sig en förståelse för människorna bakom 
organisationen. På grund av att det är människorna som i vår mening utgör verkligheten, 
är det också deras uppfattning som i studien utgör vår sanning. Vår kunskapssyn 
grundar sig också i problemformuleringen. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 36) ska 
kunskapssynen vara väl förankrad till forskningsfrågan. Syftet med studien är att 
studera medarbetarnas upplevda syn och få en större förståelse för deras bild av att 
arbeta relationsskapande. Vår studie avser alltså att undersöka människor i dess sociala 
kontext och skapa en förståelse för dess handlingar. Eftersom syftet med studien är att 
kartlägga andra människors subjektiva uppfattningar är det deras tolkningar och 
preferensramar som blir intressanta. Vi menar att en hermeneutisk kunskapssyn är ett 
måste i studien för att kunna införskaffa sig den förståelse som vi är ute efter. Eftersom 
vi anser att människorna utgör en organisation är det väsentligt för oss att utgå från 
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deras perspektiv och försöka tolka deras uppfattningar för att kunna besvara 
forskningsfrågan. Enligt Patel & Davidson (2015, s. 71) är en hermeneutisk 
kunskapssyn lämplig just när syftet med studien är att få tillgång till respondenternas 
egna upplevelser av ett fenomen. 

2.5 Forskningsansats  
Bryman (2011, s. 40) skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ metod som 
forskningsstrategi där kvantitativa metoder ofta syftar till att analysera, kartlägga och 
förklara samband medan en kvalitativ forskningsstrategi lägger fokus på att förstå och 
tolka situationer. En kvalitativ forskningsstrategi är lämplig när syftet med studien är att 
skapa sig en förståelse över fenomen i de sammanhang som de befinner sig i (Bjereld et 
al., 2002, s. 114; Bryman, 2011, s. 272; Widerberg, 2002, s. 15).  Vi har tidigare 
motiverat för att studien ämnar öka förståelsen för medarbetarna i en social kontext. För 
att kunna förstå deras verklighet anammas en hermeneutisk verklighetssyn där 
förståelse nås genom att tolka människors uppfattningar. Vi ser att forskningsfrågan och 
ämnesområdet med våra ontologiska och epistemologiska utgångspunkter som 
bakgrund kräver en kvalitativ forskningsansats som ger utrymme för studien att tolka 
människornas uppfattningar. Studiens utgångspunkt ligger i att studera medarbetarnas 
uppfattning av att arbeta relationsskapande. Därför är det viktigt med en metod som ger 
utrymme till att fånga in och tolka deras uppfattning. Relationsmarknadsföringsfältet är 
dessutom ett område inom tjänstemarknadsföring där det interpersonella samspelet 
utgör grunden för värde, vilket kan vara svårt att fånga in i en kvantitativ studie. Dessa 
subjektiva uppfattningar går inte att mäta i kvantifierbar data och vi anser därför att den 
kvalitativa metoden är bäst lämpad för vår studie.  
 
Vi ställer oss frågan om det finns några hinder för revisorer och redovisningskonsulter 
att vara relationsskapande. I och med att vi är intresserade av medarbetarnas perspektiv 
blir individen i detta sammanhang viktig. Enligt Backman (2008, s. 54) har just 
kvalitativa metoder större fokus på individen för att ge plats till hur den tolkar och 
formar sin verklighet. Vidare har en kvalitativ metod fokus på att förstå innebörd och 
mening (Widerberg, 2002, s. 15) samt att tolka respondenters subjektiva åsikter 
(Alvesson & Sköldberg, 2009, s. 7; Saunders et al., 2012, s.163). Individen ses här som 
en bärare av sociala mönster som ska kartläggas och förstås (Alvesson & Sköldberg, 
2009, s. 7; Widerberg, 2002, s. 67), och Trost (2010, s. 32) menar att en kvalitativ 
metod är bäst lämpad för att hitta dessa mönster. Vi menar att det krävs en tolkning av 
medarbetarnas subjektiva åsikter för att finna de sociala mönster som utgör hinder för 
att vara relationsskapande i den undersökta kontexten, vilket ytterligare styrker vårt 
behov av en kvalitativ metod för att kunna besvara vår frågeställning.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 369) finns det dock vissa negativa konsekvenser med 
användandet av en kvalitativ metod som är värda att reflektera över. Dels så finns det en 
risk att undersökningen baseras på forskarnas subjektiva uppfattningar där det som 
forskaren själv anser är viktigt speglas i studien. Det finns också problem med 
transparens där det är svårare för läsaren i en kvalitativ metod att följa forskarens 
tankesätt och hur denne kommit fram till sina slutsatser. I kvalitativ metod riktas även 
kritik mot att resultatet sällan går att generalisera (Bryman, 2011, s. 369). Eftersom 
studien är baserad på våra tolkningar av andra människors uppfattning präglas den 
naturligt av viss subjektivitet. Vi anser dock att det är viktigt att i så stor utsträckning 
som möjligt tydliggöra för medarbetarens bild, vilket också är anledningen till varför vi 
genomgående arbetat för att minska vår påverkan på studien. För att läsaren ska kunna 
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följa tankesättet har vi försökt vara öppna med de steg som tas och hur vi resonerar 
kring dem. Vi har heller inget ändamål att generalisera resultatet utan vill snarare skapa 
en förståelse för ämnesvalet och våra studieobjekt, vilket också är anledningen till 
varför den kvalitativa metoden har valts. 

2.6 Angreppsätt 
Bryman (2011, s. 26) skiljer mellan två angreppssätt i kopplingen mellan teori och 
praktik. En deduktiv forskningsansats innebär att forskaren utgår från befintliga teorier 
som ligger till grund för hypoteser som härleds eller deduceras (Bryman, 2011, s. 26). I 
den deduktiva forskningsansatsen spelar teorin en central roll eftersom den utgör 
ramverket för det som senare testas i studien (Saunders et al., 2012, s. 145). Ett 
induktivt angreppssätt innebär å andra sidan att teorin är resultatet av en 
empiriinsamling eller de observationer som gjorts, det induktiva angreppssättet syftar 
därför till att generera teorier medan det deduktiva angreppssättet syftar till att pröva 
teorier (Bryman, 2011, s. 26-29). Induktion handlar om att genom analys och 
bearbetning av materialet finna mönster i data som sedan slutsatser kan dras ifrån 
(Trost, 2010, s. 37).  I en kvalitativ metod ligger vikten i att förstå ett socialt fenomen 
(Widerberg, 2002, s. 15) vilket innebär att det induktiva angreppssättet oftast kopplas 
samman med en kvalitativ forskningsmetod då angreppssättet öppnar upp för tolkningar 
och förståelse av studieobjekten utan styrning av teorin (Saunders et al., 2012, s. 146).  
 
Bryman (2011, s. 29) menar att de induktiva och deduktiva angreppssätten bör ses som 
tendenser för forskningsdesignen snarare än som något absolut att förhålla sig till. 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns hinder för revisorer och 
redovisningskonsulter att agera relationsskapande. Eftersom vi inte på förhand vet vilka 
faktiska hinder som finns är det viktigt att vara öppen för de insikter som kan 
uppkomma vid insamlingen av empiri, vilket stämmer överens med vår hermetiska 
kunskapssyn. Studien har dock sin utgångspunkt från teori där forskningens bidrag 
utgör grunden för det som studien avser studera. Studien är därför karaktäriserad av 
både en deduktiv och induktiv forskningsansats och har sin utgångspunkt från vad 
Johansson-Lindfors (1993, s. 59) benämner som den gyllene medelvägen, som innebär 
en växelverkan mellan det teori och empiri. Det betyder att forskaren oftast har teori 
med sig som styr datainsamling och intressefokus vilket påverkar synen på den 
empiriska verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993, s. 69). Med den gyllene medelvägen 
som angreppssätt ska forskaren enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 60) hålla sig öppen 
och låta empirin influera synen på den teori som används. Vårt teorikapitel har alltså 
fungerat som en ram till vår empirinsamling samt ett stöd för vidare analys, där vi efter 
empiriinsamlingen också gått tillbaka och kompletterat den teoretiska 
referensramen.  Vi anser att den gyllene medelvägen är ett passande angreppsätt för 
studien eftersom det ger en värdefull kombination av en teoretisk ram som en trovärdig 
utgångspunkt samtidigt som det ger möjlighet att vara öppna för de insikter som 
inhämtas genom empirin.  

2.7 Val av teori 
Vår studie ämnar förstå och tolka andra människors uppfattning om en situation. Syftet 
med studien är att klargöra för medarbetarnas upplevda syn av att arbeta 
relationsskapande och på så sätt få en förståelse för situationen. Studien har därför ett 
beskrivande perspektiv vilket enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 82) innebär att 
teorierna har som syfte att klargöra för situationen som studeras. Om det finns teorier 
eller data som kan hjälpa till att göra detta ska de presenteras i studien. I jämförelse med 
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en hypotestestande studie, där en modellbaserad teoriframställning är vanlig, är teorin i 
en beskrivande studie ofta presenterad som ett system av kategorier med syftet att 
belysa de egenskaper eller förhållanden som ska studeras (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
83) För att kunna besvara studiens problemformulering är det därför viktigt att förstå 
vad det är hos medarbetarna vi vill få insikter om i förhållande till teorin. Vid val av 
teori har vi haft som mål att lyfta fram viktiga delar forskningen som hjälper oss att 
förstå de egenskaper och förhållanden som senare ska studeras. Våra teorival har alltså 
som syfte att lyfta fram relevanta kategorier som identifierats i forskningen. 
 
Vidare ger problemformuleringen indikationer på vilka teoriområden som studien har 
sin grund i (Johansson-Lindfors, 1993, s. 87). På liknande sätt har vi låtit 
problemformuleringen styra vårt val av teorier där tidigare forskning inom 
relationsmarknadsföring har en central roll. För att kunna undersöka om det finns hinder 
för revisorer och redovisningskonsulter till att arbeta relationsskapande behövs en 
definition av vad relationsskapande betyder – en definition hämtad från teorin. 
Samtidigt anser vi att det i vårt val av studie är viktigt att inte låta teorin styra empirin 
för mycket vilket argumenterats för i vårt angreppssätt. Det är lätt hänt att teorin 
begränsar forskarens förmåga att se andra samband (Johansson-Lindfors, 1993, s. 86) 
vilket är anledning till varför vi låter teorikapitlet ha en bakgrundsbeskrivande innebörd 
istället för en modellerande. 
 
I vår genomgång av forskningen inom relationsmarknadsföring har vi använt oss av 
välkända forskare och välrefererade artiklar inom fältet för relationsmarknadsföring. 
Agariya & Singh (2011) och Harker & Egan (2006) presenterar båda artiklar där en 
genomgång för relationsmarknadsföringsfältet presenteras, vilket också ger en överblick 
över de framstående teorier som finns inom fältet sedan konceptet myntades. Dessa har 
fungerat som en värdefull guide till relationsmarknadsföringskonceptet och de artiklar 
som är ofta förekommande i litteraturen. Vidare utgör också teorikapitlet en redogörelse 
för vad som upplevs vara viktiga egenskaper hos medarbetaren för att uppnå hög 
tjänstekvalitet där utgångspunkt för dessa teorier är en sammanställning av 
framträdande studier som gjorts inom forskningsfältet sedan 1982 presenterad Farrell et 
al. (2001). Artikeln har även den varit utgångpunkten för att succesivt gå djupare in i 
den forskning som gjorts på kundtillfredsställelse och upplevd tjänstekvalitet. Vi har 
valt att basera teoriområdet på artiklar och facklitteratur skrivna av främst Christian 
Grönroos, Evert Gummesson, Leonard Berry, Stephen Vargo, Robert Lusch, Alan 
Wilson, Valarie Zeithaml och Mary Jo Bitner. Här representerar Grönroos och 
Gummesson den nordiska skolan inom service management (Gummesson & Grönroos, 
2012, s. 479). Samtliga författare är väl synliga i litteraturen inom 
relationsmarknadsföring och benämns ofta som ursprunget till det forskningsfält som 
finns idag (Agariya & Signh, 2011; Harker & Egan, 2006) vilket gör att vi lägger stor 
tilltro till de presenterade artiklar som ligger till grund för vårt teorikapitel. 

 2.8 Litteratursökning 
Den teoretiska referensramen i studien består uteslutande av vetenskapliga artiklar och 
facklitteratur. De vetenskapliga artiklarna har sökts fram genom Business Source 
Premier (EBSCO) eller Google Scholar. Google Scholar har använts som ett redskap för 
att se hur välciterad artikeln är, och således för att få en uppfattning om dess 
trovärdighet. Vi har även använt citatfunktionen i Google Scholar för att hitta nyare 
artiklar som citerat till ursprunget, och på så sätt arbetat oss fram i forskningsfältet. De 
gånger vi använt oss av sökmotorer har vi använt oss av sökord såsom: relationship 
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marketing, customer relationship marketing, customer relationship, customer oriented 
selling, relationship, salespeople, service encounters, customer satisfaction, service 
quality. 
 
För att hitta relevanta artiklar till teoriområdet har även referenslistan till böcker i form 
av tidigare kurslitteratur använts. Att använda böckers referenslistor är enligt Backman 
(2008, s. 164) en värdefull källa för sökning. Där har i första hand böcker såsom 
Grönroos (2008) och Wilson et al. (2012) varit en inkörsport för att sedan fördjupa sig i 
de artiklar som de refererat till. Vi anser att kurslitteratur ger en bra övergripande 
förklaring över koncept och modeller vilket hjälp oss att ta oss vidare i 
litteratursökningen. Vi har dock alltid, i den utsträckning som det är möjligt, sökt upp 
primärkällan för att hänvisa till den. Enligt Backman (2008, s. 126 & 164) är det viktigt 
att alltid gå tillbaka till originalkällan för att undvika missförstånd. I vissa fall har dock 
sekundärkällor stått till grund för teoriavsnittet, detta har skett antingen om primärkällan 
inte gått att få tag på eller när sekundärkällan sammanfattat en stor mängd artiklar och 
syftet har varit att lyfta fram helheten.  

 2.9 Källkritik 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 87) är det viktigt att genomföra en kritisk 
granskning av sina källor. Ett sätt att kritiskt granska sina källor är att kontrollera att de 
når upp till kriterierna för äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 
2013, s. 7). Att en källa är äkta innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara, 
att den inte är en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). De källor som vi använt oss av i 
studien består till största del av vetenskapliga artiklar som genomgått en vetenskaplig 
granskning innan publicering. Att de använda artiklarna ofta är välrefererade i 
litteraturen bidrar ytterligare till vår tilltro att källorna är äkta. Kriteriet för tidssamband 
innebär att en källa är mer trovärdig ju senare den är skriven (Thurén, 2013, s. 7). 
Samtidigt hävdar Johansson-Lindfors (1993, s. 89) att även äldre teorier kan vara 
aktuella och att allt inte beror på färskheten i teorin. Vid vårt val av teori har vi 
prioriterat att framhäva den forskning som är relevant för ämnet och använda 
primärkällor, istället för att fokusera på de nyaste artiklarna där vi ser att äldre teorier 
ofta är återkommande även i senare publikationer. De äldre källorna har sedan 
kompletterats med nyare för att fastställa att de presenterade teorierna fortfarande är 
aktuella. 
 
Att en källa är oberoende innebär att den inte ska vara påverkad av någon annan, ju 
färre mellanled källan passerat desto större oberoende (Thurén, 2013, s. 8). För att nå 
upp till kriteriet för oberoende använder vi i så stor utsträckning som möjligt 
primärkällor. Trots detta kan vissa källors oberoende ifrågasättas, detta främst i de fall 
vi använt oss av sammanfattande artiklar där sekundärkällan haft möjlighet att förvrida 
informationen från primärkällan. Till sist är det viktigt att en källa har tendensfrihet, att 
författaren inte ger en skev bild av verkligheten på grund av personliga, politiska eller 
ekonomiska åsikter (Thurén, 2013, s. 8). Vi har tyvärr relativt liten insikt i författarnas 
personliga åsikter och har således svårt att avgöra huruvida kriteriet är uppfyllt eller 
inte. I och med att de valda artiklarna är vetenskapligt granskade, anser vi dock att 
forskarnas professionalitet kan ses som ett intyg på att de politiska eller ekonomiska 
åsikterna har liten påverkan i vår teoretiska referensram. I vår problembakgrund baseras 
det praktiska problemet bland annat på den framtidsrapport som gjorts på uppdrag av 
FAR. Ett av målen som FAR har är att utveckla branschen (FAR B, 2013) vilket gör att 
vi ifrågasätter om de ger en överensstämmande bild av verkligheten, då de kan vara 
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påverkade av ekonomiska intressen. Vi hyser dock tilltro till framtidsrapporten, då den 
lägger grunden för branschens utveckling och således har som mål att ge en 
verklighetsenlig bild.  
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3. Teoretisk referensram 

Här redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter där tidigare forskning inom 
tjänstekvalitet presenteras som senare leds in på relationsmarknadsföring. Syftet med 
kapitlet är att skapa en bild av vilka aspekter som har inverkan på medarbetarnas 
förmåga att agera relationsskapande. 

3.1. Introduktion till teoretisk referensram 
Studien utgår ifrån det teoretiska området relationsmarknadsföring. Syftet med studien 
är att undersöka om det finns några hinder för revisorer och redovisningskonsulter att 
agera relationsskapande. I den teoretiska referensramen presenteras därför 
forskningsfälten inom relationsmarknadsföring med en inriktning på tjänster, som sätter 
fokus på kundhanterarens interaktion med kund. Vi strävar emot att presentera alla de 
för studien relevanta aspekter som krävs för att förstå innebörden av en kundrelation 
inom tjänstebranschen. Inledningsvis presenteras relationsmarknadsföringens bakgrund 
genom en förklaring av marknadsföring över tid samt introduktionen av servicelogiken. 
Vidare förklaras tjänstens särdrag och varför dessa gör att kvaliteten på en tjänst är 
svårare att upprätthålla än hos en fysisk produkt. Sedan ges en genomgående förklaring 
av vad relationsmarknadsföring är, dess fördelar samt den kritik konceptet mött. 
 
Teorikapitlet framhäver även den forskning som finns gällande de organisatoriska 
faktorer som är viktiga för att nå ut med relationsmarknadsföring samt ger en 
redogörelse för hur informationsteknologi kan påverka relationen med kunden. 
Slutligen görs en genomgång av hur kundhanterarna i ett tjänsteföretag, enligt 
forskningen, ska bete sig för att relationsmarknadsföringen ska bli lyckosam. Den 
teoretiska referensramens mål är, att ge tillräckligt med kunskap för att kunna tolka och 
analysera medarbetarnas bild av relationsmarknadsföring inom fallföretaget för att 
undersöka om det finns hinder för revisorer och redovisningskonsulter att agera 
relationsskapande. 

3.2 Bakgrund till relationsmarknadsföring 
För att förstå dagens marknadsföringsklimat är det viktigt att ge insikt i vart den 
härstammar ifrån och förstå utvecklingen som skett. Enligt Kotler (1972, s. 46) sträcker 
sig marknadsföringens historia långt bak i tiden och har ständigt anpassat sig efter 
marknadens strukturella förändringar. Det började med byteshandel och gick senare 
över till ökad funktionalitet präglat av transaktioner och prissättning. Vidare har det 
enligt Kotler (1972, s. 46) utvecklats mot ett ledarskapsfokus som använt sig av analys 
och organisatorisk planering för att möta kundens behov. Synen på marknadsföring har 
sedan landat i ett socialt fokus och inflytande (Kotler, 1972, s. 46). 
 
Det var i slutet av 60-talet som det så kallade marknadsinriktade konceptet växte fram 
(Kotler, 1972, s. 49). Kotler (1972, s. 49) beskriver marknadskonceptet som gick ut på 
att erbjuda kunden värde, och marknadsföring blev en mänsklig handling och social 
aspekt. Han menar att värdeutbytet mellan kund och företag sattes i centrum vilket 
öppnade upp för ett relationsskapande förhållningssätt. Det marknadsorienterade 
konceptet introducerade en bredare syn på marknadsföring, där större fokus lades på 
kunden än tidigare (Kotler, 1972, s. 53). I det då nya marknadskonceptet skulle 
marknadsföring ta plats på alla de områden i organisationen där kunden var synlig som 
exempelvis sälj, produktion och tjänsteleverans (Kotler, 1972, s. 53). 
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I och med att kunden har fått större betydelse har ett paradigmskifte skett från 
transaktionsmarknadsföring till rådande relationsmarknadsföring. I den så kallade 
transaktionsmarknadsföringen är synen på kunden passiv och varorna som erbjuds 
standardiserade för att kunna locka en stor kundbas (Harker & Egan, 2006, s. 221). 
Marknadsföringsmixens traditionella 4P om plats, produkt, promotion och pris är enligt 
Harker & Egan (2006, s. 217-219) väl använt inom den transaktionsinriktade synen på 
marknadsföring. De menar dock att dessa inom relationsmarknadsföring ses som en 
förenkling av ett allt för komplext område, speciellt i en verklighet där kunder har blivit 
allt mer krävande och efterfrågar erbjudanden anpassade efter deras specifika behov. 

3.2.1 Servicelogiken 
För att förstå relationsmarknadsföring är det viktigt att förstå ursprunget till den så 
kallade servicelogik som marknadsföringen är styrd av idag. Enligt Grönroos (2008, s. 
24) är servicelogiken inget nytt, men i dagens klimat är kärnprodukten inte längre 
tillräcklig för att hålla sig konkurrenskraftig. I den nya synen på marknadsföring är 
istället relationer och medskapande av det slutgiltiga värdet viktigare än produktens 
kärnvärde, som oftast tas för givet (Vargo & Lush, 2004, s. 1). Det har alltså uppstått ett 
behov av en servicelogik för att hantera tjänstekonkurrensen, de ökade kraven från 
kunderna, den globala konkurrensen och ökningen av tekniska lösningar (Grönroos, 
2008, s. 25). Att anamma en servicelogik innebär en anpassning av en 
marknadsföringsfilosofi där hela organisationen är präglad av det kundorienterade 
synsättet (Grönroos, 2008, s. 25; Vargo & Lush, 2008, s. 9). En servicelogik är således 
resultatet av ett kundorienterat förhållningssätt till marknadsföring och inte en 
förutbestämd teori (Vargo & Lush, 2008, s. 9), vilket gör att servicelogiken kan 
uppfattas svår att paketera och implementera. 
 
Servicelogiken förklarar det paradigmskifte som skett i marknadsföringen, från ett 
produkt- och varuorienterat fokus till att lägga vikten på tjänsten och värdeskapande 
tillsammans med kunden (Vargo & Lush, 2004, s. 5-6). Det uppfattade värdet av en 
produkt kommer egentligen från hur produkten har levererats till kunden och inte 
produkten själv, vilket alltså innebär att företag idag levererar tjänstelösningar till 
kunder (Wilson et al., 2012, s. 11). Eftersom tjänster är mer komplexa än produkter 
menar Vargo & Lusch (2008, s. 7) att det indirekta och förberedande arbetet inom 
företaget spelar en stor roll. Konkurrensfördelar uppstår enligt författarna om 
organisationer är kapabla till att inhämta kunskap om marknaden för att på så sätt kunna 
anpassa sig efter kundernas behov. Att fokusera på leveransen av tjänster innebär att 
kunden spelar en central roll och att marknadsföringen är driven efter marknadens 
behov (Vargo & Lush, 2004, s. 6). Alltså har servicelogiken sitt ursprung från det ovan 
beskrivna marknadsorienterade konceptet som fått uppmärksamhet i forskningen den 
sista halvan av 1900-talet (Kohli & Jaworski, 1990; Vargo & Lush, 2004, s. 4). 

3.3 Tjänsters särdrag, tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse 
För att förstå essensen av relationsmarknadsföring och hur det ter sig i ett tjänsteföretag 
presenteras här grunden till vad som gör tjänster speciella, hur det påverkar kvaliteten 
av tjänsten samt en redogörelse för hur kundtillfredsställelse uppnås för tjänster. 

3.3.1 Tjänsters särdrag 
En tjänst är inte utformad på samma sätt som en produkt vilket innebär viss komplexitet 
i leveransen av tjänsten. När en vara produceras läggs resurser på produktionen medan 
tjänstens kostnader utgår från själva inrättandet av tjänsten (Harker & Egan, 2006, s. 
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221). En tjänst har tre speciella särdrag som förklarar hur den måste hanteras 
annorlunda i förhållande till en produkt, vilka är oskiljbarhet, heterogenitet, samt 
opåtaglighet (Grönroos, 2008, s. 63-65; Wilson et al., 2012, s. 16-17). 
 

 
 
Figur 1: Egen modell på tjänstens karaktäristika baserat på Grönroos (2008, s. 63-65) 
och Wilson et al. (2012, s. 16-17) 
 
Enligt Grönroos (2008, s. 64) uppstår en tjänst först i interaktionen mellan kund och 
tjänsteleverantör vilket innebär att den som sådan oftast konsumeras samtidigt som den 
produceras, en tjänst är alltså oskiljbar från konsumtion och produktion. Det innebär att 
tjänsten först går att bedöma efter att den har utförts vilket gör det svårt för kunden att 
på förhand testa och kvalitetskonstrollera den (Grönroos, 2008, s. 64). Tjänster är 
således mer oförutsägbara vilket leder till risk för ökad osäkerhet hos kunden innan ett 
köp (Crosby et al., 1990, s. 70). Att en tjänst är heterogen innebär att utförandet alltid i 
någon mån varierar från gång till gång. Heterogeniteten uppstår eftersom tjänsten, som 
tidigare nämnts, produceras i interaktion mellan människor vilket innebär att utfallet av 
den beror på vilka parter som deltar i skapandet och hur situationen ser ut när tjänsten 
utförs (Wilson et al., 2012, s. 16). I och med att tjänsten skapas av minst två parter 
betyder det att kunden alltid är medproducent (Grönroos, 2008, s. 63). Slutligen är en 
tjänst opåtaglig i den bemärkelsen att den inte går att ta på, därför kan den heller inte 
hanteras fysiskt på samma sätt som en produkt (Wilson et al., 2012, 16). Tjänstens 
opåtaglighet kan illustreras i ett spektrum där fysiska produkter graderas till det 
påtagliga hållet medan olika typer av tjänster placeras mer eller mindre åt det opåtagliga 
hållet (Shostack, 1977, s. 77). Tjänster är alltså mer eller mindre opåtagliga, och dess 
särdrag presenterade ovan kan vara mer eller mindre betydelsefulla beroende på den 
specifika tjänsten. I spektrumet har finansiella tjänster och konsultering en hög grad av 
opåtaglighet (Schostack, 1977, s. 77), vilket gör att särdragen blir mer framträdande. 
Tjänstens speciella egenskaper innebär att de generellt är mer inkonsekventa och det är 
svårare att upprätthålla en jämn kvalitet, vilket också utgör ett huvudproblem inom 
tjänsteföretag (Grönroos, 2008, s. 65). 

3.3.2 Tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse 
I och med att tjänstens kvalitet påverkas av deltagarna och sammanhanget uppstår det 
som tidigare nämnt problem i att upprätthålla samma standard vid varje 
tjänsteutförande. En tjänsterelation är en process som består av aktiviteter som både är 
synliga och osynliga för kunden, men det är den synliga delen som kunden upplever 
som är av betydelse för den och kritisk för företaget (Grönroos, 2008, s. 64). 
Parasuraman et al. (1988, s. 15) skiljer på upplevd och objektiv tjänstekvalitet där den 
upplevda tjänstekvaliteten utgår från kundens individuella värdering. Det är kundens 
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upplevda tjänstekvalitet som avgör hur tillfredsställd kunden blir och det är därför 
viktigt att ha förståelse för hur kunden värderar tjänsten (Wilson et al., 2012, s. 78). 
 
Kundtillfredsställelse är kundens övergripande värdering av tjänsten (Gustafsson et al., 
2005, s. 215) och används ofta för att mäta kvaliteten av en tjänst eller produkt 
(Anderson & Sullivan, 1993, s. 125). Grundläggande inom tjänstemarknadsföring är att 
kundens upplevda tillfredsställelse beror på de förväntningar som kunden har. Johnson 
& Fornell (1991, s. 267) förklarar det som att om kunden har erfarenhet från tjänsten 
sedan tidigare blir förväntningarna stabilare i och med att kunden vet vad den får. Om 
den saknar tidigare erfarenhet av tjänsten beror tillfredsställelsen övervägande på den 
aktuella tjänsteleveransen (Johnson & Fornell, 1991, s. 267). Är kunden nöjd med 
tidigare interaktioner med företaget ger det alltså en försäkran för att den kan komma att 
vara nöjd med framtida tjänster, och att de framtida tjänsterna håller hög kvalitet 
(Crosby et al., 1990, s. 70). Denna försäkran är enligt Crosby et al. (1990, s. 70) viktig i 
och med tjänsters höga grad av oförutsägbarhet och osäkerhet. Det är alltså en process 
som ligger till grund för hur nöjd kunden blir (Yi, 1990, s. 69). Kundens 
tillfredsställelse är en viktig faktor för att behålla och bevara kundrelationer (Gustafsson 
et al., 2005, s. 216; Johnson & Fornell, 1991, s. 267). Om kunden är tillfredsställd ökar 
sannolikheten att den känner lojalitet till företaget, och mer lojala kunder leder till större 
sannolikhet att de återvänder (Wilson et al., 2012, s. 74; Zeithaml et al., 1996, s. 34). 
Om tjänsten håller hög kvalitet leder det till att kunden blir nöjd, vilket i sin tur leder till 
en större sannolikhet att den återvänder till företaget och att en relation, där ett 
gemensamt värdeutbyte ligger till grunden, kan byggas och bevaras. Det beskrivna 
sambandet illustreras i figur 2 som är en del av en modell för tjänstekvalitet som 
presenteras senare i teorikapitlet. 
 

 
 
Figur 2: Tjänstekvalitet, tillfredställelse, beteende - del av SQI-modellen översatt till 
svenska (Farrell et al., 2001, s. 587) 

3.3.3 Kundens påverkan på kvalitet och tillfredsställelse 
Eftersom värde, som tidigare argumenterats för, skapas i samspel mellan kund och 
företag bidrar kunden själv i stor utsträckning till den slutgiltiga kvaliteten på tjänsten. 
Kundens bidrag är på grund av tjänsters särdrag mer eller mindre oundvikligt i 
tjänsteleveransen (Wilson et al., 2012, s. 274). Ett effektivt kundsamspel ökar 
sannolikheten att företaget lyckas med att möta kundens behov och att värdena som 
kunden söker faktiskt blir tillgodosedda, men om kunden misslyckas med att samspela 
kan den upplevda kvaliteten på tjänsten minska (Wilson et al., 2012, s. 278). I tidigare 
forskning i finansiella tjänstesammanhang har man sett att om kunden samspelar och 
skapar värde tillsammans med företaget leder det till högre kundlojalitet (Auh et al., 
2007, s. 367). 
 
För att nå närheten och partnerskapet som samspelet kräver argumenterar Schneider och 
Bowen (1995, s. 84-86) för strategier som får kunden att bli en samspelare. En av dem 
är att hantera kunden som en HR-funktion eftersom de har en roll som innebär 
uppgiften att designa och producera tjänsten de konsumerar. Att behandla kunder som 
en HR-funktion kan enligt Schneider och Bowen (1995, s. 88) göras på tre sätt: att 
bestämma kundens uppgift och roll i tjänsteleveransen så den vet vad den ska göra och 
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vad som förväntas av den, att se till så kunden har vad den behöver så att den kan utföra 
uppgiften korrekt och att regelbundet utvärdera kundens prestation för att kunna avgöra 
om det är i kundens samspel som kvaliteten i tjänsten brister. Wilson et al. (2012, s. 
287) menar också att kunder behöver vara informerade och upplärda i hur de ska utföra 
sin roll effektivt för att kunna bidra positivt till tjänsten. Kundens samspel och påverkan 
på produktionen av tjänsten är alltså betydande för dess egna upplevda tjänstekvalitet 
och tillfredsställelse.  

3.3.4 Koppling till studien 
Ju mer en tjänst präglas av opåtaglighet desto mer kan kunden vara med och påverka 
produktionen av tjänsten och således vara en bärare av utfallet och den upplevda 
kvaliteten av tjänsten. I enlighet med Shostack (1977, s. 77) präglas revision- och 
redovisningstjänster i form av konsultation av relativt hög opåtaglighet. Det innebär att 
revisionsbranschen i hög utsträckning är påverkad av den komplexitet som råder kring 
tjänsternas särdrag och hur de kan kommuniceras till kund. Grunden för att uppnå en 
relation med kunden är att den är återkommande, vilket den enligt forskningsfältet är 
om den är nöjd med tjänsten. Ovanstående resonemang har som mål att öka läsarens 
förståelse för tjänstens komplexitet och hur detta påverkar leveransen av tjänsten, och 
vidare hur just leveransen av tjänsten är viktig för att kunden ska uppleva god 
tjänstekvalitet och tillfredsställelse. Vidare leder högre tillfredsställelse till större chans 
att kunden återkommer och att en relation med kunden kan skapas där kunden själv har 
en betydande roll. 

3.4 Relationsmarknadsföring 
Enligt Vargo & Lush (2004, s. 11) är det först i interaktionen med kunden, när företag 
inte bara gör saker för kunden utan också tillsammans med den, som ett kundfokus 
uppstår. Servicelogiken är därför kund- och relationsbunden i sin karaktär. Grönroos 
(2008, s. 430) förklarar det som att tjänsteföretag är “naturligt relationsinriktade” och 
har en inbyggd relationsdimension i sina serviceprocesser. Vargo & Lush (2008, s. 8) 
hävdar vidare att det samskapande av värde med kunden som en tjänst präglas av är en 
interaktiv process vilket innebär att relationer blir grunden i interaktionen mellan kund 
och företag. Det innebär att serviceföretag naturligt bör arbeta med 
relationsmarknadsföring och att ett kundorienterat synsätt är utgångspunkten för detta. 
Relationsmarknadsföringskonceptet har sitt ursprung i tjänstemarknadsföringen och ses 
tidigast i litteraturen av Berry 1983 (Berry 1995, s. 236; Grönroos, 1994, s. 18; Vargo & 
Lush, 2004, s. 11). Grönroos (1994, s. 9) definierar relationsmarknadsföring som: 
”Marknadsföring handlar om att etablera, underhålla och förstärka relationer med 
kunder och andra partners, så att de olika intressena för de involverade parterna möts. 
Detta uppnås genom ett ömsesidigt utbyte och förverkligande av löften.” 
Relationsmarknadsföring är alltså att marknadsföra företaget via de interaktioner som 
sker med kunderna (Gummesson, 2002, s. 3). Relationsmarknadsföring handlar om ett 
företags förhållningssätt till sina kunder och det är i första hand ett perspektiv på hur 
värde skapas till kunderna. Enligt detta perspektiv är marknadsföring lika med 
vårdandet och hanteringen av kundrelationer, ett tänk som behöver genomsyra hela 
organisationen (Grönroos, 2008, s. 55-56).  Relationsmarknadsföringen har därför inte 
någon tydlig och handfast strategi utan handlar snarare om ett kundorienterat 
tillvägagångssätt. 
 
Relationsmarknadsföring kan te sig i olika nivåer eller former (Berry, 1995, s. 240; 
Palmatier et al., 2007, s. 214) vilket påverkar hur kunden är bunden till företaget. 
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Relationerna och strategin bakom dem kan antingen vara finansiella, strukturella eller 
sociala och ju komplexare band kunden har till företaget desto större chans är det att 
kunden stannar kvar och att företaget utvinner en konkurrensfördel (Berry, 1995, s. 
240). Finansiella band skapas genom att ge kunden lockande priser och finansiella 
fördelar (Berry, 1995, s. 240). Strukturell relationsmarknadsföring innebär att företaget 
exempelvis erbjuder kunden skräddarsydda lösningar som underlättar för kunden och är 
svåra för konkurrenterna att kopiera (Palmatier et al., 2007, s. 221). Social 
relationsmarknadsföring handlar om att kunden har ett speciellt band till 
kundkontaktpersonalen där stort fokus ligger på just kundkontaktpersonalens förmåga 
att hantera människor (Palmatier et al., 2007, s. 214). 
 
I och med de olika nivåer av relationsmarknadsföring som finns är det uppenbart att 
konceptet är komplext. Till exempel kan de finansiella och strukturella banden kopplas 
till en övergripande organisatorisk relation mellan kund och företag medan de sociala 
relationerna sker på en interpersonell nivå mellan kunden och medarbetaren (Palmatier 
et al., 2007, s. 212). Det har visat sig att just den interpersonella kontakten är en mycket 
avgörande del för att kunden ska uppleva en positiv relation med företaget (Palmatier et 
al., 2007, s. 212). Vår studie har som avsikt att fokusera på den sociala delen inom 
relationsmarknadsföring där fokus ligger på kontakten mellan kunden och medarbetaren 
och hur revisorer och redovisningskonsulter uppfattar förmågan att hantera dessa 
interpersonella relationer. 

3.4.1 Varför relationsmarknadsföring? 
Relationsmarknadsföring argumenteras ha flera olika fördelar för både kund och företag 
(Gwinner, et al., 1998, s. 102) vilka är viktiga att förstå för att kunna klargöra för 
revisorernas och redovisningskonsulternas bild av relationsmarknadsföring och vad det 
är som gör att de arbetar mer eller mindre relationskapande. Fördelarna för kunden med 
att ha en relation med företag kan vara större än det upplevda värdet i tjänsten (Wilson 
et al., 2012, s. 145). Kunden kan uppleva förtroendefördelar (Gwinner et al., 1998, s. 
109) som innebär att kunden känner tillit och trygghet i relationen och i vad de kan 
förvänta sig att få, vilket är viktigt för tjänster då de som tidigare nämnt är ogripbara 
och svåra att värdera innan köpet (Berry, 1995, s. 238; Wilson et al., 2012, s. 145). 
Sociala fördelar innebär att kunden upplever en positiv social sida till relationen, 
kunden upplever att den får ut någonting av relationen på ett personligt och socialt plan 
(Berry et al., 1995, s. 238). Kunden kan också uppleva fördelar i form av förmånlig 
behandling vilket innebär att den både kan få ekonomiska och skräddarsydda fördelar 
av att upprätthålla en relation med företaget (Gwinner et al., 1998, s. 109). 
 
Fördelarna för företag att använda sig av relationsmarknadsföring har fått stor 
uppmärksamhet i litteraturen (Gwinner et al., 1998, s. 102). Wilson et al. (2012, s. 146) 
presenterar dessa som ekonomiska fördelar, fördelar i kundbeteendet och fördelar i 
human resource management. De ekonomiska fördelarna består dels av ökad lönsamhet 
till följd av en minskad andel kunder som lämnar företaget (Berry, 1995, s. 237) och 
lägre kostnader för marknadsföringskampanjer i och med att företag slipper spendera 
lika mycket på att attrahera nya kunder (Wilson et al., 2012, s. 146). De fördelar som 
företag kan utmynna från kunders beteenden är enligt Wilson et al. (2012, s. 147) bland 
annat den positiva ryktesspridning som kan ske när kunder pratar gott om företaget med 
andra potentiella kunder, kallat word-of-mouth. Även personalen kan uppleva sociala 
fördelar i en relation med kunden, nöjda kunder leder också till större tillfredställelse 
bland personalen vilket ökar sannolikheten för att personal vill stanna i företaget. Tills 
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sists bidrar lojala kunder som har en större kunskap om företaget och tjänsten till att de 
kan hjälpa och underlätta för tjänsteutföraren. 

3.4.2 Relationsbyggande genom tekniska lösningar 
Gummesson (1991, s. 68) presenterar fyra kontaktpunkter för kunden att interagera med 
företaget, vilka alla har potential att marknadsföra företaget. Dessa är den direkta 
interaktionen mellan kunden och kundkontaktpersonalen, interaktion mellan företagets 
kunder, interaktion mellan kunden och företagets fysiska miljö samt interaktionen 
mellan kunden och tjänsteleverantörens system och rutiner. Det är alltså inte bara i det 
direkta mötet mellan kunden och kundkontaktpersonalen som företaget har chans att 
påverka kunden, utan i samtliga interaktioner med företaget presenterade ovan. Enligt 
Grönroos (2000, s. 380) blir informationsteknologin allt viktigare för tjänsteprocessen i 
att den påverkar både medarbetarnas arbetssätt och kundernas interaktion med företaget. 
Tekniska lösningar kan vidare spara tid för organisationen och öka motivationen hos 
medarbetare att agera kundorienterat. Dock kan det leda till negativa konsekvenser om 
medarbetarna inte vet hur systemet fungerar eller är ovilliga till att använda det 
(Grönroos, 2000, s. 380). 
 
Bland annat har den ökade användningen av teknologi lett till att företag kan samla mer 
och bättre information om kunderna som ger stöd i kundmötet (Grönroos, 2008, s. 187). 
Enligt Jayachandran et al. (2005, s. 178-179) är det är till företagets fördel att använda 
bra informationskällor om kund för att också kunna ge en god respons och upprätthålla 
relationen. Ett sätt att dra nytta av den utvecklade teknologin för att förbättra 
relationerna med kunderna är enligt författarna användandet av CRM-system. CRM står 
för Customer Relationship Managament och är en typ av digitaliserad 
informationshantering av företagets kunder. I systemet kan historik kring 
relationsprocessen samlas och har som mål att fungera som ett internt 
kommunikationssystem där samtliga i organisationen kan ta del av information om 
kunden som kan ge stöd inför interaktionen med kunden.  Företaget kan på så sätt ge en 
bättre respons och således bättre service när information finns tillgänglig för alla 
medarbetare som kunden vänder sig till (Jayachandran et al., 2005, s. 178-179).  
 
Det är inte bara i interna system som det ökade användandet av teknologi påverkar 
företagets förmåga att hantera kunderna. Ett allt vanligare sätt att interagera med kunden 
idag är via self-service technology (SST). Enligt Gummessons (1991, s. 68) resonemang 
är dessa system minst lika viktiga för att skapa en god relation med kunden som den 
direkta kontakten med denne. SST är en typ av teknologi som ger möjlighet för kunden 
att självständigt utföra en tjänst utan en medarbetares hjälp (Meuter et al., 2000, s. 50). 
Enligt Meuter et al. (2000, s. 50) har användandet av SST ökat inom tjänstebranschen 
och exempelvis inom banksektorn är nästan hälften av tjänsterna numera tillhandahållna 
utan interaktion med medarbetare. Fördelar med användandet av SST är enligt 
författarna att det sparar tid för kunden då en tjänst kan utföras snabbare och mer 
effektivt. SST anses också vara positiv i den bemärkelsen att kunden kan tillhandahålla 
tjänsten när och var den vill (Meuter et al., 2000, s. 55). Grönroos (2008, s. 187) 
argumenterar också för att tekniken ger en större tillgänglighet då det är lättare för 
kunden att nå tjänsteföretaget. Nackdelar med SST är dock att den kan misslyckas i sin 
tillhandahållning på grund av tekniska problem, är SST inte utformad logiskt och efter 
kunden är det också svårt för den att använda och fel kan då lätt uppstå (Meuter et al., 
2000, s. 57). Vidare kan en SST implementering endast ses som lyckosam om kunden 
ser nyttan med att använda den (Wilson et al., 2012, s. 283). 
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3.4.3 Kritik mot relationsmarknadsföring 
Inom relationsmarknadsföring är det enligt Grönroos (2008, s. 47) viktigt att förstå att 
en relation är ömsesidig och det räcker inte att företaget hävdar att de har en relation 
med kunden utan kunden måste också uppleva det. Det är således inte ett företags 
anpassade aktiviteter ut mot kund som fastställer om det finns en relation eller inte, utan 
den uppstår enligt författaren när det finns en mental och känslomässig koppling från 
kundens sida. Företaget kan således skapa interaktions- och kommunikationsprocesser 
som möjliggör relationen men i slutändan är det kunder som avgör om en relation 
skapats eller ej (Grönroos, 2008, s. 48). Detta menar vi leder till att det är svårt att 
verkligen definiera när en relation har uppnåtts och att se effekterna av 
relationsmarknadsföring. Det väcker också vissa frågetecken gällande företagens 
förmåga att skapa en relation eftersom det i slutändan är kunden som avgör om den 
finns eller inte. Vi har tidigare argumenterat för kundens roll i tjänsteprocessen, vilket är 
viktigt att bära med sig för att förstå revisorernas och redovisningskonsulternas 
uppfattning gällande relationsmarknadsföring och om det finns några hinder för dem att 
nå ut med det. 

3.4.4 Koppling till studien 
Relationsmarknadsföring är en filosofi som ska genomsyra hela organisationen och är 
svårdefinierad då den innehåller många olika delar. För att kunna förstå revisorernas 
och redovisningskonsulternas uppfattning av relationsmarknadsföring har ett ramverk 
för studiens definition av konceptet presenterats ovan. Fördelar från kundens och 
företagets perspektiv har presenterats för att öka förståelsen kring varför 
relationsmarknadsföring kan upplevas som viktigt för revisorer och 
redovisningskonsulter. Förutom att den interpersonella kontakten är viktig presenteras 
också informationsteknologins påverkan på förmågan att skapa relationer med kunden, 
något som enligt oss kan påverka medarbetarens och kundens interpersonella kontakt 
med varandra. En fortsättning på resonemanget kring medarbetarens roll i 
relationsmarknadsföring presenteras nedan. 

3.5 Medarbetarens roll i relationsmarknadsföring 
Enligt Palmatier et al. (2007 s. 213) är den interpersonella relationen mellan kund och 
medarbetare viktig för att skapa en relation, något som länge argumenterats för i 
litteraturen. Forskning visar också att den interpersonella kontakten mellan kund och 
medarbetare i större utsträckning påverkar kundens beteenden än en relation som är 
uppbyggd mellan kund och företag (Palmatier et al., 2007, s. 213). 
 
Kundens upplevda tjänstekvalitet, tillfredsställelse samt lojalitet påverkas signifikant av 
medarbetarnas attityder och beteenden (Chebat & Kollias, 2000, s. 72). På grund av att 
tjänsten är opåtaglig, heterogen och oskiljbar är medarbetarna med och påverkar 
tjänstens kvalitet. Det innebär att medarbetaren kan skapa en god image för företaget 
genom att leverera det lilla extra till kunden och ge en bättre service än konkurrenter 
(Chebat & Kollias, 2000, s. 72). På grund av tjänstens särdrag är tjänsteleverantörens 
roll viktig och kritisk i hur nöjd kunden blir samt hur kunden uppfattar företaget 
(Wilson et al., 2012, 84). I kundens ögon utgör tjänsteleverantören till stor del företaget 
då det är den som utför tjänsten (Crosby et al., 1990, s. 68). Tjänsteverksamheter är 
personlighetsintensiva vilket gör att individuella prestationer har stor effekt på hur 
kunden upplever kvaliteten av tjänsten (Normann, 2011, s. 30). Det är därför 
interaktionen mellan kund och personal som är den väsentliga delen i marknadsföringen 
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och den som avgör om upplevelsen för kunden blir positiv eller inte (Grönroos, 2008 s. 
63). 
 
Inom relationsmarknadsföringen är det alltså speciellt fokus på relationen mellan kund 
och kundhanterare (Carson et al., 2004, s. 439; Czepiel, 1990, s. 13). Kundhanteraren 
kan hjälpa kunden enstaka gånger, och om kunden blir återkommande kan alla de 
ackumulerade interaktionerna leda till i en relation mellan kunden och kundhanteraren 
(Czepiel, 1990, s. 13). Gummensson (2002, s. 67) beskriver som tidigare nämnt 
relationsmarknadsföring som en interaktiv marknadsföring inom tjänsteföretag där 
kunden och tjänsteleverantören skapar värde tillsammans. Därför är 
kundkontaktpersonalen viktig för att uppnå ett högre upplevt kundvärde och för att 
kunna differentiera varumärket från konkurrenterna (Wallance et al., 2011, s. 471). Om 
leveransen av tjänsten har haft hög kvalitet innan ökar kundens förtroende för 
tjänsteleverantören. Den kan då lita på att tjänsteleverantören kommer leverera en bra 
tjänst framöver (Crosby et al., 1990, s. 70), vilket kan hjälpa till att minska kundens 
osäkerhet i tjänsten. Då relationsmarknadsföring i grunden går ut på att behålla sina 
kunder måste kundpersonalen utöver sina funktionella uppgifter även fokusera på att 
vårda sina kundrelationer för att få kunder att stanna kvar. Därför är det strategiskt för 
tjänsteföretag att bland annat investera i personalutveckling (Normann, 2011, s. 87). 
 
Normann (2011, s. 29) förklarar kundens interaktion med serviceföretaget som 
“sanningens ögonblick” vilket påverkas av kundhanterarens skicklighet, motivation och 
specifikt valda metoder som den använder sig av i mötet. Det är i sanningens ögonblick 
som personalen har chans att lämna ett avtryck på kunden, om det upplevs positivt 
kommer kundrelationen stärkas (Grönroos, 2008, s. 437). Även om kunden har fler 
interaktioner med företaget så är varje individuell interaktion viktig för att företagets 
image ska bli positivt (Wilson et al., 2012, s. 85).  Hela organisationen är dock ansvarig 
för interaktionen och således relationen med kunden. Kundhanteraren måste alltså ha 
stöttning och support från organisationen för att möjlighet ska finnas att prioritera 
kunden (Gummesson, 2002, s. 69; Wilsson et al., 2012, s. 262). 
 
3.5.1 Koppling till studien 
Som tidigare argumenterats för är relationsmarknadsföring personintensiv. Det är både 
kunden och medarbetaren som skapar värde tillsammans för att nå hög tjänstekvalitet 
som kan leda till en relation. Studien har som syfte att undersöka medarbetarnas bild av 
att vara relationsskapande varför en redogörelse för medarbetarnas roll enligt 
forskningsfältet ges. Förutom att kundhanteraren har en betydande roll för att nå ut med 
relationsmarknadsföring måste den också ha stöttning organisatoriskt, något som 
diskuteras i kommande avsnitt.  

3.6 Relationsmarknadsföring på organisatorisk nivå 
För att hantera marknadsföring via kundrelationer argumenteras för att kulturen inom 
företaget, samt den organisatoriska uppbyggnaden är en bidragande faktor till hur väl 
företag kan nå ut med det kundorienterade perspektivet (Grönroos, 2000, s. 305 & 356). 
Inom det kundorienterade företaget är det viktigt att den finns en servicekultur 
(Grönroos, 2000, s. 360). Schneider et al. (1998, s. 152) har genom tidigare studier 
kunnat sammanlänka en god servicekultur som medarbetarna trivs med till att kunderna 
också upplever en hög tjänstekvalitet, det innebär att kulturen alltså har en påverkan på 
hur kunderna upplever och värderar tjänsten.  Schneider et al. (2006, s. 115) menar 
vidare att sättet som en medarbetare beter sig på mot kunden grundar sig i vilka indicier 
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som medarbetaren får gällande vad som är viktigt enligt företaget. Att ha en 
servicekultur innebär att samtliga i företaget inser vikten av att leverera god 
tjänstekvalitet och att leverera hög service både internt som externt (Grönroos, 2000, s. 
360; Schneider et al., 1998, s. 151). 
 
Enligt Grönroos (2008, s. 397) är företagets gemensamma värderingar grunden i 
företagets kultur och utgör riktlinjer för hur medarbetarna agerar och utför sina 
arbetsuppgifter. Han menar att starka gemensamma värderingar sammankopplas ofta 
med goda prestationer eftersom det gör personer mer motiverade. De gemensamma 
värderingarna kan dock skapa problem om de är förlegade och inte stämmer överens 
med företagets nuvarande strategier. En annan risk är att de gemensamma värderingarna 
mellan de anställda kan leda till en ovilja att förändra sig, vilket kan göra det svårt för 
organisationer att anpassa sig efter externa förändringar. Grönroos menar vidare att 
kulturen därför är en mycket viktig del för att organisationer ska kunna vara 
relationsinriktade. Om kulturen inte uppmuntrar till kundfokus kommer det också vara 
svårt för medarbetarna att fokusera på det (Grönroos, 2008, s. 397). 
 
Det är också viktigt att processer inom organisationen uppmuntrar till att kunderna kan 
få högsta prioritet (Schneider et al., 1998, s.151) och för att det ska fungera måste det 
finnas en god intern marknadsföring. Intern marknadsföring baseras på idén om att den 
anställde också ska ses som en kund där det är viktigt att medarbetaren får tillgång till 
rätt information och att de interna processerna sker på ett kundorienterat sätt (Rafiq & 
Ahmed, 1993, s.120-121). Intern marknadsföring har enligt Grönroos (2008, s. 369) två 
syften, dels attitydstyrning och dels kommunikationsstyrning. Attitydstyrning handlar 
om att styra medarbetarnas attityder, i detta fall mot kundmedvetenhet och 
servicetänkande. Kommunikationsstyrning handlar om att nå ut med den information 
som behövs till organisationen. För att en intern marknadsföring ska vara framgångsrik 
behövs båda aspekterna av styrning (Grönroos, 2008, s. 369). Ett sätt att sköta 
kommunikationen kring kunder inom företaget är CRM-system som tidigare diskuterats 
i teorikapitlet. 
 
Inom relationsmarknadsföring ifrågasätts ofta den traditionella synen på 
marknadsföringsavdelningen och vilken roll den har i företaget. Företag med ett 
transaktionsperspektiv tenderar att koncentrera all marknadsföring till en specifik 
avdelning som resten av organisationen är separerad ifrån (Harker & Egan, 2006, s. 
220). Inom tjänsteverksamheter är kunden allt annat än passiv vilket innebär det är 
viktigt att alla delar av företaget är med och bygger, underhåller och utvecklar relationer 
med kunder (Harker & Egan, 2006, s. 222). Enligt Grönroos (2000, s. 310) kan 
marknadsavdelningen ses som en supportfunktion istället för en egen avdelning. Det går 
sällan att isolera marknadsföringen från resten av organisationen utan alla ska känna 
ansvar för kunden och bära det marknadsorienterade tänket. Det innebär att samtliga 
inom en organisation är så kallade marknadsförare på deltid (Gummesson, 1991, s. 60). 
Det betyder att all personal på samtliga nivåer har ett tvådelat ansvar, dels att utföra 
uppgifterna väl rent tekniskt, och dels utföra dem så att det leder en positiv 
marknadsföringseffekt (Grönroos, 2000, s.301). För att medarbetarna ska kunna vara 
marknadsförare på deltid är just den interna marknadsföringen en viktig del 
(Gummesson, 1991, s. 69). Om medarbetarna inte tror på det som ska kommuniceras ut 
till kunden kommer de heller inte kunna agera som deltidmarknadsförare (Grönroos, 
2008, s. 365). 
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Vidare är en decentraliserad organisation enligt Grönroos (2000, s. 305) ett måste för att 
ett företag ska kunna vara genomgående kundorienterade. I en decentraliserad 
organisation är kontaktvägarna kortare och beslut kan fattas närmare kunden (Grönroos, 
2000, s. 306). Grönroos menar därför att mindre organisationer ofta har lättare att vara 
kundorienterade, när kontaktvägarna är kortare är det lättare att kommunicera internt 
och att lyckas med den interna marknadsföringen. Vidare innebär en mer 
decentraliserad organisation med färre hierarkiska nivåer att medarbetarna kan ges 
auktoritet att hantera olika kundsituationer närmare kunden och anpassa sig efter den 
(Grönroos, 2000, s. 304). Empowerment, ett begrepp närmast översatt till 
handlingsfrihet, tillåter medarbetare att skräddarsy leveransen av tjänsten efter kundens 
behov (Chebat & Kollias, 2000, s. 69) och underlättar därför till att agera 
kundorienterat. På grund av att en tjänst, som tidigare nämnt, är oskiljbar från 
produktionen hävdar forskning inom relationsmarknadsföring vikten av att 
kundkontaktpersonal har frihet att handla i olika situationer med kund (Rafiq & Ahmed, 
1998, s. 379). Enligt Rafiq & Ahmed (1998, s. 383) är empowerment speciellt viktigt 
när tjänsteleveransen involverar hantering av långsiktiga relationer och 
kundkontaktpersonalen behöver skapa ett band till kunden. Enligt Berry (1995, s. 208 
refererad i Rafiq & Ahmed, 1998, s. 380) är empowerment ett typ av tankesätt som 
finns bland medarbetarna. En medarbetare som har detta tankesätt känner kontroll över 
hur jobbet ska utföras, medvetenhet till kontexten som arbetet utförs i, 
ansvarsskyldighet för dennes personliga arbetsprestation, delat ansvar för avdelningens 
och företagets prestationer samt rättvisa i de belöningar som ges både individuellt och 
kollektivt. För att medarbetare ska kunna känna frihet att handla är det viktigt att de har 
god tillgång till information (Rafiq & Ahmed, 1998, s. 380) vilket återigen hör ihop 
med att den interna marknadsföringen fungerar i organisationen. 

3.6.1 Koppling till studien 
Inom relationsmarknadsföring har det visat sig att kulturen och företagens incitament 
ofta speglas i kundernas upplevelse av tjänsten, vilket innebär att servicekulturen är 
viktig för att medarbetare ska kunna vara relationsinriktade (Grönroos, 2000, s. 360; 
Schneider et. al., 1998, s. 151). För att kunna undersöka om det finns några hinder för 
revisorer och redovisningskonsulter att vara relationsskapande presenteras därför denna 
teoretiska ram med relevant forskning inom relationsmarknadsföring och organisation.  

3.7 Att vara relationsskapande 
För att kunna studera huruvida det finns hinder för revisorer och redovisningskonsulter 
att agera relationsskapande behövs en definition för vad som menas med att vara 
relationsskapande. Vi har tidigare argumenterat för att en relation först kan skapas om 
kunden är tillfredsställd med tjänstekvaliteten, någonting som både kunden men framför 
allt medarbetarna påverkar. Definitionen av att vara relationsskapande har därför sitt 
ursprung i de faktorer som enligt forskningen leder till hög tjänstekvalitet och således 
tillfredsställelse hos kunden. Det har i forskningsfältet länge varit intressant att mäta 
tjänstekvalitet där SERVQUAL, först presenterad av Parasuraman et al. (1988, s. 12), är 
en välanvänd skala i forskningspublicerade studier (Parasuraman et al., 2005, s. 214). 
Det har argumenterats för att SERVQUAL är den mest lämpade att använda för att 
fastställa tjänstekvalitet i organisationer. SERVQUAL utgör bland annat grunden i nya 
modeller för mätning av tjänstekvalitet i teknologiska miljöer (Parasuraman et al., 2005, 
s. 214) men används också i sin ursprungsform i studier som bland annat mäter 
tjänstekvalitet i e-learning kontext (Godwin et al., 2011) och på försäkringsbolag (Bala 
et al., 2011). SERVQUAL utgår från fem olika dimensioner vilka är tangibles, 
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realiability, responsiveness, assurance och empathy (Parasuraman et al., 1988, s. 23). 
Här översatt till fysiska attribut, trovärdighet, reaktivitet, tillförlitlighet och empati. 
Under åren har dock fler attribut fått uppmärksamhet och kompletterats till den 
ursprungliga modellen.  
 
SERVQUAL utgår från kundens uppfattning av hela organisationen men forskning har 
också gjorts på kundens uppfattning av kundhanterarens beteenden som leder till 
tjänstekvalitet. Farrell et al. (2001) presenterar en modell för hur tjänstekvalitet uppnås i 
organisationer genom just kundhanterarens beteenden och är baserad på forskning som 
gjorts på området sedan 1982, där bland annat SERVQUAL utgör grunden (Figur 3). 
Modellen, kallad Service Quality Implementation (SQI), beskriver vilka beteenden som 
är önskvärda hos kundhanterare för att uppnå hög tjänstekvalitet vilket ska leda till 
kundtillfredsställelse. Enligt Farrell et al. (2001, s. 589) utgör modellen en bas för 
vidare forskning inom kundnöjdhet, tjänstekvalitet och tjänsteleverans relaterat till 
medarbetarens roll. Inom tjänstemarknadsföringsforskningen är tidiga studier ofta 
återkommande i de senaste artiklarna, och efter genomgång av litteraturen anser vi att 
SQI-modellen ger en täckande bild över de mest återkommande artiklarna som vi 
funnit. Modellen inkluderar 11 attribut som kunder utifrån studierna anser är viktiga 
egenskaper för en tjänsteutförare i ett företag. Antagandet är att ju högre varje attribut 
upplevs av kunden desto högre blir den upplevda tjänstekvaliteten. Farrell et al. (2001, 
s. 587) inkluderar organisatoriska faktorer i modellen men förklarar dem inte vidare 
utan framhäver endast att dessa kan ha inverkan på medarbetares förmåga att utagera 
modellens önskvärda beteende. Attributen visas i Figur 3 och förklaras följande vardera 
ingående. 
 

 
Figur 3: SQI-modellen av Farrell et al. (2001, s. 587) översatt till svenska 
 
Anpassningsförmåga 
Att kundhanterare anpassar sig och är flexibel är viktigt för att möta kundens förändrade 
behov och krav. Bitner et. al. (1994, s. 103) framhäver i tidigare studier att just 
anpassningsförmågan är viktig där kundhanterarens vilja och förmåga att hjälpa kunden 
behövs för att kunna anpassa sig. Hartline & Ferell (1996, s. 55) menar att medarbetare 
som lyckas anpassa sig efter kunden också bättre kan tillgodose dess behov, vilket leder 
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till en högre upplevd tjänstekvalitet hos kunden. Det finns två pooler av 
anpassningsbarhet, den ena är organisatoriskt strukturell och den andra interpersonell 
genom kundhanteraren. I studien mäter de det senare och definierar det som förmågan 
hos kundhanteraren att anpassa sitt beteende utifrån de interpersonella kraven som ställs 
(Hartline & Ferrell, 1996, s. 55). För att kunna vara anpassningsbar är det som tidigare 
nämnt viktigt att medarbetaren ges frihet att handla (Chebat & Kollias, 2000, s. 69). 
 
Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innebär att kunden ska känna sig trygg i och lita på att tjänsteutföraren 
gör sitt jobb korrekt. Tillförlitlighet förklarar kundhanterarens kunskap och hur 
tillmötesgående den är samt dennes förmåga att inge förtroende (Parasuraman et. al., 
1988, s. 23). Förtroende presenteras även av Morgan & Hunt (1994, s. 22) som en 
central del i att skapa en relation med kunden och om kunden upplever osäkerhet i 
tjänsten så minskar även förtroendet. Vidare har tidigare studier visat att kundens 
upplevda trygghet har en signifikant påverkan på dess upplevelse av tjänstekvaliteten 
(Schneider et al., 1998, s. 157). Dabholkar et al. (1996, s. 7) menar att kundhanteraren 
bör vara inspirerande och självsäker samt hjälpsam i den personliga interaktionen för att 
få kunder att känna sig bekväm med tjänsteleveransen. Enligt Wilson et al. (2012, s. 80) 
är detta attribut särskilt viktigt hos tjänster som kunden upplever mer riskabla då 
resultatet av tjänsten är mer oförutsägbar, som exempelvis finansiella tjänster. 
 
Social kompetens 
Social kompetens är en benämning som förklarar kundhanterarens förmåga att agera 
uppmärksamt på de sociala uttrycken så som att vara exempelvis vänlig, hjälpsam, 
samarbetsvillig och personlig (Farrell et al., 2001, s. 584). Price et al. (1995, s. 45) har i 
en studie kommit fram till att den faktor som påverkar kundens negativa känsla i 
tjänsten mest är om kundhanteraren inte möter kundens förväntningar gällande artighet. 
Social kompetens är även att lyssna på kunden. Lyssna är en nyckelaspekt för att 
kunden ska uppskatta tjänsten, och även för medarbetaren att fånga upp och förstå vad 
kunden behöver för att sedan kunna anpassa tjänsten efter det (Schneider et al., 1998, s. 
159). 

Kundfokus 
Att ha kundfokus betyder bland annat att kundhanteraren ser till kundens intressen i 
första hand istället för företagets finansiella vinster (Saxe & Weitz, 1982, s. 348). Saxe 
& Weitz (1982) har i tidigare forskning introducerat SOCO-skalan som mäter om 
försäljare är mer eller mindre kundorienterade i sitt arbete. Skalan begrundar sig på 
särdrag som exempelvis en vilja att kunden ska göra ”rätt” köpbeslut genom att 
försäljaren uppmärksammar kundens behov och erbjuder produkter som tillfredsställer 
dem (Saxe & Weitz, 1982, s. 344). För att kundorienterade försäljare ska ha möjlighet 
att samla in information om kundens behov och presentera de bästa lösningarna 
argumenterar Saxe & Weitz (1982, s. 348) för att kundhanteraren behöver tid. Tiden 
som läggs på befintliga kunder menar de kan vara bättre utnyttjad och mer effektiv än 
tid som läggs på att övertala kunder om en lösning de inte behöver eller att leta efter nya 
kunder. En annan fördel med informationshämtningen om kund är att den i framtiden 
kan användas i framtida interaktioner med kund (Saxe & Weitz, 1982, s. 348).  Vidare 
är personlighetsdrag för kundorienterade tjänsteutförare att de är trevliga, stabila, 
medvetna och aktiva (Brown et al., 2002, s. 115). 
 
Empati 
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Empati är när man bryr sig om kunden och ger den individuell uppmärksamhet 
(Parasuraman et al., 1988, s. 23). Det är även att ha kundens bästa i åtanke och ha en 
förståelse för vad dennes behov är (Parasuraman, 1988, s. 39; Wilson et al., 2012, s. 
80). 
 
Åtgärdande 
Attributet handlar om kundhanterarens förmåga att agera vid en negativ 
kundupplevelse, hur de agerar och hur de förhindrar att det sker igen. Bitner et al. 
(1994, s. 99) visar på samband där kundmöten som börjar med negativa incidenter i 
slutändan leder till nöjda kunder genom att medarbetaren har lyckats vända händelsen 
till något positivt. Studien visar att kunden till och med kan uppskatta tjänsten mer än 
om misslyckandet aldrig inträffat om hanteringen av ärendet sköts på ett bra sätt. 
Åtgärdande har även en stor påverkan på en kunds intention att återvända till, samt 
rekommendera, företaget när ett problem har uppstått (Spreng, et al., 1995, s. 19). Det är 
viktigt att kundhanteraren ges möjlighet att åtgärda incidenter och organisationen 
behöver därför processer och standarder som stödjer det (Bitner et al., 1994, s. 103; 
Spreng et al., 1995, s. 19). 
 
Trovärdighet 
Attributet handlar om att utföra en tjänst så den håller samma kvalitet som utlovats till 
kunden. I grund och botten handlar det om att tjänsteföretaget ska hålla vad de lovat 
vilket är enligt Wilson et al. (2012, s. 79) och Parasuraman (1998, s. 31) är den mest 
bidragande faktorn till upplevd tjänstekvalitet. Att skapa trovärdighet är att genomföra 
tjänsten korrekt och göra det rätt första gången så kunden känner tillit till 
tjänsteleverantören (Dabholkar, 1996, s. 8). Grönroos (1984, s. 40) argumenterar för att 
om tjänstens kvalitet inte lever upp till kundens förväntning kommer kunden bli 
besviken och uppleva företagets image som mer negativ än innan.  
 
Reaktivitet 
Reaktivitet är enligt Wilson et al. (2012, s. 80) tjänsteutförarens vilja att hjälpa kunder 
och ge dem omedelbar service. De menar att ju snabbare kundhanteraren 
uppmärksammar kunden, hjälper den och kommer med svar på frågor, desto bättre. Det 
handlar också om att vara flexibel och kunna anpassa tjänsteutförandet efter kundens 
behov (Wilson et al., 2012, s. 80). Wels-Lips et al. (1998, s. 304) har studerat kritiska 
dimensioner för tjänster i sex olika branscher. De menar i sin slutsats att reaktivitet är en 
av de attribut som är viktig i alla branscher, och har en stor påverkan på hur nöjd 
kunden blir.   
 
Spontanitet 
Farrell et al. (2001, s. 585) förklarar spontanitet som tjänsteutförarens förmåga att r 
kundernas förväntningar och erbjuda något extra som kunden inte har väntat sig. Genom 
att vara spontan menar de att kunder kommer ihåg dessa tillfällen och tjänsteutföraren 
har på så sätt marknadsfört sitt företag positivt. 
 
Fysiska attribut 
Detta attribut förklarar de fysiska aspekterna vid tjänstemötet som exempelvis 
tjänsteutförarens framträdande, omgivningen eller andra fysiska material som är 
närvarande i tjänsteutförandet (Wilson et al., 2012, s. 81).  Wilson et al. (2012, s. 81) 
menar att särskilt nya kunder, som inte tidigare har upplevt tjänsten, baserar sin 
upplevda tjänstekvalitet på det fysiska och materiella i sin omgivning i högre grad. 
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Farrell et al. (2001 s. 589) argumenterar för att den materiella delen även är ett attribut 
hos kundhanterarna då de bör känna sig ansvariga för att ge ett representativt intryck 
hos kunden. 
 
Teamwork 
Att ha ett gott klimat att arbeta i är viktigt för att kunna leverera god tjänstekvalitet till 
kunderna, därför är ett bra teamwork en viktig aspekt. Zeithaml et al. (1988 s. 41) 
föreslår att teamwork kan förbättra prestationen i tjänsteutförandet. Detta genom att 
medarbetare ser varandra som kunder och behandlar varandra därefter samt att 
medarbetare upplever en sammanhållning snarare än konkurrens emellan dem. De ska 
också känna att de personligen är involverade och engagerade i sitt arbete (Zeithaml et 
al., 1988, s. 41). Teamwork kan även karaktäriseras av att medarbetare är vänliga, 
hjälpsamma och stöttande mot varandra (King & Garey, 1997, s. 53-54). 

3.7.1 Koppling till studien 
Farrell et al. (2001, s. 589) argumenterar för att SQI-modellen utgör en bas för framtida 
forskning om kundhanterare. Vi menar således att modellen utgör en bra grund för att 
utvärdera revisorer och redovisningskonsulters bild av att vara relationsskapande och 
om det finns några hinder för dem att vara det relaterat till forskningen. Eftersom 
tjänstekvalitet och tillfredställelse är en starkt bidragande faktor till att en relation ska 
byggas anser vi att SQI-modellens attribut är relevanta för vår studie. Då vårt syfte är att 
klargöra för revisorernas och redovisningskonsulternas upplevda bild av att arbeta 
relationsskapande, anser vi det intressant att jämföra om den stämmer överens med vad 
teorin hävdar. 

3.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen har sitt ursprung i forskningen inom 
relationsmarknadsföring och tjänstekvalitet, då dessa två är nära sammankopplade med 
varandra. För att kunna besvara studiens syfte om det finns några hinder för revisorer 
och redovisningskonsulter att agera relationsskapande mot kund har därför en teoretisk 
referensram med de aspekter som enligt forskning är viktiga för att skapa relationer med 
kunder presenterats. Studiens fokus ligger på de sociala band och den interpersonella 
relationen mellan kund och medarbetare som beskrivs av Palmatier (2007, s. 212). 
 
En genomgång av relationsmarknadsföringens ursprung presenteras för att ge läsaren en 
förståelse för området och utvecklingen som skett över tid. Vidare förs ett resonemang 
kring hur tjänsters karaktäristiska påverkar leveransen av en tjänst och således kundens 
tillfredsställelse med tjänsten. Tjänstens särdrag är viktig i sammanhanget eftersom det 
förklarar komplexiteten som det innebär att leverera en konsulttjänst och hur det leder 
till att kunden har en roll i tjänsteleveransen. För att klargöra forskningens och denna 
studies definition av relationsmarknadsföring framhävs tidigare forskning inom fältet. 
Medarbetaren utgör en stor del av tjänsteleveransen varför vi lyfter fram dess viktiga 
roll i att interagera med kunden och påverka tjänstekvaliteten. Det finns flera 
bakomliggande organisatoriska faktorer som påverkar medarbetarna. Vi har valt att lyfta 
fram de som påverkar medarbetare i att agera relationsskapande. Eftersom studien avser 
att undersöka medarbetarnas bild av att agera relationskapande, argumenteras för de 
attribut som enligt litteraturen är viktiga för att nå ut med det relationsskapande 
konceptet genom kundhanterarna.  
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Syftet med den teoretiska referensramen är att inge en förståelse för forskningsfältet 
som vi avser studera, för att senare kunna förstå och tolka revisorerna och 
redovisningskonsulternas bild av att vara relationinriktad och hur väl det stämmer 
överens med forskningen som gjorts. Vi menar att detta kan leda till insikter till om det 
finns hinder för att nå ut med relationsmarknadsföring.  
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4. Praktisk metod 

I den praktiska metoden presenteras datainsamlingens tillvägagångsätt och utförande. 
Studiens urval, utformning av intervjuer, upplevd access och genomförande redogörs 
med syftet att skapa transparens för läsaren i de val som gjorts och hur det kan ha 
påverkat studiens resultat. 

4.1 Forskningsdesign och tillvägagångssätt 
Som tidigare nämnts tillämpas en kvalitativ metod i studien där syftet är att skapa en 
djupare förståelse för medarbetarnas bild av att agera relationsinriktat i sitt arbete. I den 
kvalitativa metoden försöker forskaren i större utsträckning skapa sig en förståelse för 
kontexten och människorna i den (Backman, 2008, s. 54). Denna förståelse kan 
inhämtas med hjälp av deltagarnas uppfattning om situationen där fokus ligger på en 
mikroförståelse för problemet (Bryman, 2011, s. 372). Ett sätt att få en förklarande 
förståelse för studieobjektet är att genomföra en fallstudie där mycket information 
samlas in på få informationsenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 64). Ett fall kan 
exempelvis vara att studera en grupp individer eller en organisation. Inom en fallstudie 
är bland annat intervjuer ett användbart sätt att samla information (Patel & Davidsson, 
2011, s. 56). En vanlig metod för att samla in kvalitativ information är just 
intervjuformen. Vid empiriinsamlingen av studien har därför kvalitativa intervjuer på ett 
fallföretag genomförts. Det som karaktäriserar den kvalitativa intervjuformen är att den 
är öppen för intervjupersonens uppfattningar (Bryman, 2011, s. 413). Eftersom vi är 
intresserade av att fånga upp bilden av medarbetarnas uppfattning av att arbeta 
relationsskapande anser vi att en fallstudie med kvalitativa intervjuer är en god metod 
att tillämpa för studien. Vi har varit ute efter att få en heltäckande förståelse för 
medarbetarnas bild, någonting som inte kan fångas genom enkelriktade frågor och svar. 
För en större förståelse krävs också plats för mer utsvävande svar.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 415) finns det i första hand två typer av kvalitativa intervjuer, 
men hur den kvalitativa intervjuformen benämns inom forskningen är vitt skilt (Ahrne 
& Svensson, 2011, s.40; Trost, 2010, s. 39). Bryman (2011, s. 415) menar att kvalitativa 
intervjuer alltid är ostrukturerade i någon mån och skiljer mellan helt ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. I den ena, helt ostrukturerade formen, låter forskaren 
intervjupersonen prata fritt kring temat. I den andra semistrukturerade metoden följer 
forskaren i högre grad specifika teman och frågor i form av en intervjuguide. Det finns 
dock inga krav på att frågorna ska ställas i en specifik ordning eller att alla frågor måste 
tas med i intervjun. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 121) kan de semistrukturerade 
intervjuerna användas för att uppnå en djupare förståelse för ett fenomen. 
 
För oss var det viktigt att täcka de teman som är av relevans för studien samtidigt som 
vi har velat vara öppna för hur situationen ser ut och vad respondenten svarar. Detta 
eftersom vi inte på förhand vet vilka upplevda hinder som faktiskt finns i verkligheten. 
Vi har därför valt att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har 
förhållit oss till olika teman som frågor ställts kring. Det är viktigare för oss att få en 
bild av våra respondenters praktiska erfarenhet för att uppnå en förståelse av 
verkligenheten än att styra samtalet utifrån den teori vi inhämtat. Widerberg (2002, s. 
16) hävdar liknande vikten av att det finns utrymme att följa upp intervjupersonens 
berättelser för att få en förståelse i temat. I kvalitativa intervjuer är mötet mellan 
forskaren och intervjupersonen unikt i det sammanhanget det uppstår, vilket innebär att 
det är svårt att följa en helt strukturerad intervjuguide (Widerberg, 2002, s. 16). Vi har 
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använt oss av en intervjuguide som mall för våra intervjuer men samtidigt haft som mål 
att vara så öppna som möjligt för det som sägs i samtalet, och på så sätt få en så 
täckande bild av situationen som möjligt. Det innebär att vi inte har följt intervjuguiden 
till punkt och pricka för att kunna vara så öppna som möjligt för vad respondenterna tar 
upp i ämnet. Anledningen var att vi ville få en så korrekt verklighetsbild som möjligt 
och istället följa upp de trådar som respondenterna ansåg var intressant och relevant 
inom ämnet kundmöte och kundrelationer.  

4.2 Urval 
Johansson-Lindfors (1993, s. 100) menar att första steget för att studera ett visst 
fenomen är att hitta det fall där fenomenet kan förekomma. Vi har inledningsvis varit 
intresserade av att studera relationsmarknadsföring inom organisationer. I detta 
inledande skede av uppsatsen har kontakt med ett bolag inom redovisnings- och 
revisionsbranschen etablerats där ytterligare insikter om frågeställningar och 
problematik gällande relationsmarknadsföring har tagits upp. I och med detta har första 
urvalet skett i ett tidigt stadie av studien där samarbete med ett av de branschledande 
företagen inletts. Fallföretaget som studeras är en revisionsbyrå tillhörande ett av de fem 
största varumärkena inom revision i Sverige. För att få god tillgång till respondenternas 
åsikter hålls revisionsbyråns varumärke anonymt. Studien utförs specifikt på deras 
kontor i Umeå där de levererar tjänster såsom revision, redovisning, rådgivning och 
skatt. På kontoret arbetar cirka 70 personer med de olika tjänsterna, men i denna studie 
ligger fokus på medarbetarna inom revison och redovisning i fallföretaget. När första 
urvalet i form av fallföretag skett var nästa steg att hitta relevanta intervjupersoner för 
forskningsfrågan. En kvalitativ studie ställer inga krav på generaliserbarhet och således 
är kraven för ett representativt urval lägre. Vissa forskare hävdar att ett representativt 
urval är totalt irrelevant för en kvalitativ studie eftersom det är den specifika personens 
verklighet som studeras (Trost, 2010, s. 141). På liknande sätt är vi inte intresserade av 
att finna ett statistiskt representativt urval, utan snarare ett urval som befinner sig i den 
miljö vi ämnar studera.  
 
Urvalet har skett i samspråk med en representant på företaget där vi kunnat specificera 
önskemål om hur urvalet skulle se ut. Det självklara kravet från vår sida var att vi skulle 
få en jämn fördelning av revisorer och redovisningskonsulter. Det andra kravet som vi 
hade var att det skulle finnas en blandning mellan mer och mindre erfarenhet av yrket 
bland respondenterna. Vi hade inga önskemål om fördelning mellan kön eller ålder 
eftersom vi inte ansåg att det skulle ha en inverkan på det vi avsåg att studera. När 
urvalet var gjort uppnåddes de två krav som vi hade samtidigt som det blev en jämn 
fördelning mellan kön samt variation i åldrar.  
 
Sammanfattningsvis bestod urvalet av totalt 15 respondenter, varav sju revisorer och 
åtta redovisningskonsulter, på olika befattningar inom företaget. Graden mognad och 
erfarenhet har sträckt sig från personer som arbetat allt från ett år till de som arbetat 
över 25 år i företaget. Respondenterna har olika bakgrund och utbildning, även om 
majoriteten har någon slags ekonomiutbildning. Det finns också en god blandning av 
personer som haft andra arbetsgivare innan de anställts av fallföretaget och de som alltid 
varit anställda av fallföretaget. Vi anser därför att urvalet är tillräckligt heterogent för att 
kunna finna intressant variation till resultatet. 
 
I och med kontakten med företaget upplever vi att vi har fått god tillgång till personer 
att intervjua. För oss har arbetet med att hitta respondenter underlättats via kontakten på 
företaget och vi har smidigt fått tillgång till vårt önskade urval. Å andra sidan innebär 
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urvalssättet att vi inte har haft lika god kontroll över hur det specifika urvalet har skett 
mellan nyckelpersonen och intervjupersonerna, den direkta kontakten har ju skett via 
dem. Vi vet alltså inte hur vår studie har kommunicerats till respondenterna eller vad 
som varit orsak till att vissa valt att ställa upp och andra inte. 
 
Trost (2010, s. 139) pekar på risker som kan uppstå när en studie använder sig av 
nyckelpersoner för att komma åt intervjupersoner. Bland annat finns det en risk att 
nyckelpersonen är för hjälpsam i den bemärkelsen att den styr urvalet och försöker ta 
fram intervjupersoner som den anser passar studien, till exempel att de är tillräckligt 
intressanta eller insatta i ämnet. Vi tror att vår kontaktperson på företaget, medvetet 
eller omedvetet, kan ha försökt vara extra hjälpsam i och med att denne faktiskt valt ut 
vilka som ska intervjuas. Risken är att variationen i urvalet är lägre än vad den hade 
kunnat vara om vi hade försökt hitta intervjupersonerna själva. Trost (2010, s. 137) 
menar att det i kvalitativa studier är just variationen mellan intervjupersonerna som är 
intressant. Förutom att nyckelpersonen medvetet eller omedvetet kan ha valt ut vissa 
personer för att hjälpa oss tror vi att det skett en form av självselektion och 
tillfällighetsurval. Självselektion innebär att respondenterna frivilligt ställer upp på att 
delta i intervjun av egna motiv (Johansson-Lindfors, 1993, s. 96), vilket kan innebära att 
en viss typ av person väljer att ställa upp på kontaktpersonens förfrågan. 
Tillfällighetsurval innebär att intervjupersonerna väljs efter att de befunnit sig på rätt 
plats vid rätt tid (Johansson-Lindfors, 1993, s. 96) och vi tror att tillgången till 
intervjupersonerna beror på vilka som har varit tillgängliga för tillfället. 
 
Trots att vi tidigare argumenterat för att det är irrelevant med ett representativt urval i en 
kvalitativ studie anser vi att det i vår studie är viktigt att föra en diskussion kring hur 
självselektionen och tillfällighetsurvalet kan ha påverkat studien. Vi har under studiens 
gång ställt oss frågan vad det är för typ av intervjupersoner som har valt att ställa upp. 
Vi tror att det kan vara en viss personlighetstyp som går med att ställa upp på intervjun 
medan en annan väljer att avböja. Det tror vi kan ha påverkat urvalet till våra intervjuer 
och således vilket resultat vi har fått fram. En tes vi har är att mer utåtriktade personer i 
högre grad väljer att ställa upp, något som är nära förknippat med det vi avser att 
undersöka. Vi ställer oss därför frågan om vi fått access till alla typer av inställningar 
till ämnet i våra intervjuer. 

4.3 Utformning av intervjuer 
Vi har som tidigare nämnt genomfört semistrukturerade intervjuer vid insamlingen av 
vår empiri. Anledningen till varför vi valde semistrukturerade intervjuer var för att vi 
ville ha en guide som såg till att vi fokuserade på rätt saker i intervjun och såg till att vi 
täckte de områden som studien avser att studera samtidigt som det varit viktigt för oss 
att vara öppna inför vad som sägs under intervjuerna. En intervjuguide fungerar som ett 
hjälpmedel i intervjusituationen (Widerberg, 2002, s. 68) men den måste inte 
nödvändigtvis följas i alla intervjuer utan kan snarare ses som en strukturerad lista över 
vad som bör beröras (Bryman, 2011, s. 419). På liknande sätt har vi resonerat vid 
framställningen av intervjuguiden, som består av olika teman och frågeställningar men 
som inte måste följas. 
 
Vid planeringen av intervjuerna bestod teorikapitlet till största delen av en genomgång 
av relationsmarknadsföring och vad det är, samt vilka krav som litteraturen 
sammanställt som viktiga egenskaper för att vara relationsinriktad. Detta har varit vår 
utgångspunkt vid utformningen av intervjuerna. Förutom att ställa frågor direkt 
relaterade till relationsmarknadsföring har vi också velat skapa oss en uppfattning om 
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deras bild av vad deras arbetsroll är, hur de ser på sina arbetsuppgifter och hur de ser på 
framtiden. Dessa frågor är inte direkt relaterade till den teoretiska referensramen utan 
har haft som syfte att ge en helhetsbild av respondenten situation, för att vi ska kunna 
vara öppna för eventuella hinder som inte är uppenbara för respondenten själv. 
 
Tanken bakom intervjuguiden var att börja med inledande frågor som får den 
intervjuade att slappna av och börja prata om sådant som den kan och känner sig 
bekväm med. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 122) är det viktigt att respondenten 
får tala fritt med sådant den känner sig trygg i för att kunna känna förtroende för 
intervjuaren. Därför börjar intervjuguiden med en beskrivning av deras arbetsuppgifter 
och hur deras arbetsdag ser ut. En naturlig övergång i utformandet blev frågor gällande 
kundmötet och hur det uppfattas generellt för respondenterna. Nästa tema handlade om 
kundrelationer och deras uppfattning kring detta. Det tredje temat valde vi att kalla för 
egenskaper där syftet var att se vad de egentligen anser är de viktigaste egenskaperna att 
ha i respektive arbetsroll och för att vara kundorienterad. Fjärde temat gällde frågor på 
organisatorisk nivå för att få en uppfattning om hur organisationen arbetar i frågan. Det 
sista temat behandlade framtiden och vilka tankar de hade om det. Vi har medvetet ställt 
frågor som kan upplevas liknande utifrån de olika temana för att angripa respondentens 
bild av ämnet från olika håll, och för att få en så djup förståelse som möjligt. 
Exempelvis användes ordet kundorienterad som ett komplement i diskussion kring 
kundrelationer då vi upplever att begreppet är lättare att förstå och resonera kring för 
respondenterna. Intervjuguiden finns bifogad att läsa i Appendix 1. 

4.3.1 Pilotintervjuer 
Efter att intervjuguiden tagits fram genomförde vi två pilotintervjuer för att testa den i 
verkligheten. Enligt Bryman (2011, s. 422) är det bra att genomföra pilotintervjuer så att 
intervjun kan testas och forskarna kan bekanta sig med metoden. För oss hade 
pilotintervjuerna två syften. Det ena var att kunna testa frågorna och logiken i de teman 
som togs upp. Vi sökte efter testrespondenteras reaktioner på de frågor som ställdes, om 
det var något som var oklart eller ledande och hur smidiga övergångarna blev. 
Pilotintervjuerna utfördes på personer som har erfarenhet att arbeta med kunder i stor 
utsträckning. Efter feedback från den första pilotintervjun ändrade vi en del frågor som 
var svåra att förstå och tog bort frågor som upplevdes ledande. Vissa frågor visade ge 
enkelriktade svar vilket ledde till att de omformulerades. När dessa ändringar gjorts 
genomfördes en andra pilotintervju där ändringarna testades. Resultatet från den andra 
testintervjun var tillfredsställande och inga fler ändringar i intervjuguiden gjordes. Det 
andra syftet med pilotintervjuerna var att bekanta oss med metoden och öva på 
samspelet mellan oss två som intervjuar. 

4.4 Genomförandet 
Vi har som tidigare nämnt genomfört 15 intervjuer med respondenter från det studerade 
företaget. Samtliga intervjuer har genomförts i ett konferensrum på företagets kontor i 
Umeå, en miljö som respondenterna är bekanta med. Trost (2010, s. 65) påpekar vikten 
av att intervjuplatsen är så ostörd som möjligt och att den intervjuade ska känna sig 
trygg i miljön. Vidare hävdar Bryman (2011, s. 421) att det är viktigt att intervjun 
genomförs i en lugn miljö där ingen utomstående ska kunna höra vad som sägs. Vi hade 
som önskemål att genomföra intervjuerna på respondenternas kontor eftersom det dels 
är en plats som är lättillgänglig för dem samtidigt som de är väl bekanta med miljön. I 
och med att vi kunnat använda ett av kontorets konferensrum har intervjuerna 
genomförts i en ostörd miljö utan risk att någon annan hör samtalet. Vi menar att det lett 
till större trygghet hos respondenterna, något som varit viktigt för studiens access. 
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Varje intervju inleddes med en presentation om oss själva och att vi studerar 
civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Vi presenterade bakgrunden till studien 
och varför vi var intresserade av att intervjua just denne. Vi informerade om vad 
innehållet intervjun skulle användas till för att sedan förklara studiens etiska principer 
angående anonymitet och konfidentialitet. Innan intervjun startade frågade vi om lov att 
spela in samtalet vilket alla respondenter gick med på.  Båda författarna närvarade vid 
samtliga intervjuer förutom en på grund av en ombokning i schemat som gjorde att ena 
författaren inte kunde närvara. Under intervjuerna turades vi om att hålla i intervjun 
medan den andra förde anteckningar och observerade intervjun. Vid bearbetning av 
kvalitativt material är det enligt Patel & Davidsson (2005, s. 121) en god idé att 
analysera och föra anteckningar samtidigt som materialet samlas in för att inte glömma 
bort värdefull information. Genom att ha denna arbetsfördelning kunde vi lättare föra 
anteckningar och reflektera över respondenternas svar. Huvudintervjuaren kunde lägga 
allt sitt fokus på respondenten samtidigt som observationer om intervjun kunde fångas 
upp av den andra. Även om en författare styrde intervjun var det öppet för den andra att 
ställa följdfrågor till respondenten.  En respondent påpekade i slutet av intervjun att 
fördelningen var snedvriden och tyckte att det kändes konstigt att endast tala till en av 
oss, varför vi i fortsättningen också inledde samtalen med att förklara 
arbetsuppdelningen för respondenterna. Förutom detta upplevdes intervjutekniken vara 
effektiv då inspelningen tillsammans med anteckningarna varit till hjälp vid 
bearbetningen av materialet. 
 
Det är, som tidigare nämnts, viktigt att det finns utrymme att följa upp 
intervjupersonens berättelser för att få en förståelse i temat (Widerberg, 2002, s. 16). 
Vid genomförandet av intervjuerna har vi på liknande sätt utgått från hur samtalet har 
utvecklats, vilket innebär att vi försökt att följa upp delar som vi ansett vara intressanta i 
samtalet samtidigt som vissa frågor har hoppats över om de redan täckts. Hur frågorna 
har ställts och i vilken ordning de kommer har dessutom utvecklats under tiden. De 
första intervjuerna följde därför intervjumallen till en högre grad än de senare eftersom 
vi i ett senare skede fick en bättre förståelse för respondenternas verklighet, vilket 
innebar att vissa frågor kändes mättade. Därmed kunde vi ställa mer riktade frågor som 
gav oss mer information om relevanta områden som lett till att vi på ett bättre sätt 
kunnat svara på vår problemformulering och uppnå vårt syfte med studien. 
 
Efter varje intervju gjordes en kort utvärdering om hur det gick och vår uppfattning om 
respondenten. Bryman (2011, s. 422) menar att det är bra att utvärdera intervjun direkt 
efteråt för att kunna värdera hur den gick och hur miljön upplevdes. Genom att kort 
utvärdera intervjuerna efteråt har vi dels löpande kunnat ta med nya idéer och 
intresseområden till de fortsatta intervjuerna samt kunnat reflektera kring hur 
respondenterna agerat gentemot oss och vilket access vi fått.  

Access handlar om att få tillgång till data och information (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
135). Vid användning av semistrukturerade intervjuer menar Johansson-Lindfors (1993, 
s. 122) att forskaren ska få tillgång till information under själva intervjun, vilket innebär 
att accessproblematiken måste hanteras samtidigt. Under intervjun innebär detta att 
arbeta upp och vidmakthålla ett förtroende hos respondenten (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 122). Vidare menar Widerberg (2002, s. 16) att forskaren har en central roll 
med att fånga upp intervjupersonens uppgifter och berättelser. För att få en så god 
access som möjligt har vi försökt att inge ett gott förtroende till respondenterna genom 
att befinna oss i en miljö som de är bekväma i. Dessutom har vi varit noggranna med att 
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tydliggöra studiens etiska principer så att de ska känna sig bekväma i situationen de 
befinner sig i. Nedan presenteras en tabell för den upplevda accessen i mötena samt 
mötestidens längd. De flesta intervjuer pågick i 45-50, minuter vilket innebär att vi nått 
upp till den tidsram som vi planerade att hålla innan genomförandet av intervjuerna. Vi 
har graderat accessen efter “dålig”, “begränsad”, “relativt god”, “god” och “mycket 
god”. 

 
Tabell 1. Tabell över access till studiens informationskälla 
 

Respondent Samtalslängd Datum  Access 

Revisor (R1) 
Senior 48:42 2015-03-24 

Relativt god, upplevde en 
fasad, svårt att komma in, dock 
samarbetsvillig 

Revisor (R2) 
Senior 47:29 2015-03-27 Mycket god, öppen och 

avslappnad över situationen. 
Revisor (R3) 
Senior 47:44 2015-03-24 Mycket god, engagerad och 

samarbetsvillig. 
Revisor (R4) 
Senior 50:30 2015-03-23 Relativt god, något defensiv 

och ifrågasättande.  

Revisor (R5) 
Senior 40:08 2015-03-26 Begränsad, upplevdes 

defensiv. 

Revisor (R6) 
Junior 49:18 2015-03-23 Begränsad, nervös, osäker vad 

den skulle svara. 
Revisor (R7) 
Junior 33:38 2015-03-23 Begränsad, nervös och hade 

svårt att öppna upp sig. 
Redovisningskonsult 
(K1) 
Senior 

43:03 2015-03-23 Relativt god, något stressad 
och nervös men ändå öppen. 

Redovisningskonsult 
(K2) 
Senior 

49:22 2015-03-27 Mycket god, meddelsam och 
öppen. 

Redovisningskonsult 
(K3) 
Junior 

48:27 2015-03-24 God, något nervös men saklig 
meddelsam. 

Redovisningskonsult 
(K4) 
Senior 

42:24 2015-03-24 
God, stressad, skulle iväg på 
möte men ändå 
samarbetsvillig. 

Redovisningskonsult 
(K5) 
Senior 

38:19 2015-03-25 
God, intresserad av oss, 
upplevdes ärlig och rak men 
något nervös. 

Redovisningskonsult 
(K6) 
Senior 

51:37 2015-03-25 God, meddelsam och 
avslappnad inför situationen 

Redovisningskonsult 
(K7) 
Senior 

57:07 2015-03-26 
Mycket god, engagerad och 
samarbetsvillig, var intresserad 
och ville berätta 

Redovisningskonsult 
(K8) 
Senior 

47:47 2015-03-25 Relativt god, avslappnad men 
något defensiv i sina svar. 
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Generellt sett anser vi att accessen under intervjuerna har varit god då de flesta 
respondenter varit samarbetsvilliga och intresserade av studien, vilket har underlättat att 
få ut information. Respondenterna hade avsatt tid för intervjuerna och det fanns inga 
störande moment så som mobiltelefoner. I några fall har vi upplevt mindre god access 
om personen antingen varit nervös i samtalet eller att de upplevts som defensiva i sitt 
förhållningssätt till frågorna. För att hantera det har vi försökt ställa relevanta 
följdfrågor och varit uppmärksamma på deras beteende. 
 
Under vissa intervjuer upplevdes det som att respondenterna hade underliggande 
uppfattningar om vad vi ville veta i intervjun. Det tror vi dels beror på att vi varit öppna 
med vad studien handlat om vilket kan ha vinklat deras svar. Dessutom kan 
nyckelpersonen, som arbetar med marknadsfrågor, ha haft en inverkan på 
respondenternas svar vilket kan ha påverkat resultatet. Vi har å andra sidan arbetat med 
att ställa många frågor kring samma tema på olika sätt för att få en så sanningsenlig bild 
av respondenternas uppfattningar som möjligt. Trots att accessen varit svårare i vissa 
fall bedömer vi att svaren är ärliga från respondentens sida.  

4.5 Bearbetning av empiriskt material 
Enligt Widerberg (2002, s. 133) påbörjas en bearbetning av det kvalitativa materialet 
redan under insamlingen. Det är ständigt en process där nya val görs hela tiden. 
Generellt så innebär en kvalitativ metod en stor mängd data att bearbeta och gå igenom 
vilket är tidskrävande och kan stundtals vara svårt (Bryman, 2011, s. 510). Eftersom 
kvalitativ data oftast är omfattande behövs en bearbetning och komprimering av 
materialet, vilket innebär en balans i att trovärdigheten måste upprätthållas med ett 
fylligt och detaljerat empirikapitel samtidigt som materialet ska kunna vara läsvärt 
(Nylén, 2005, s. 9-16). Nylén menar vidare att studiens presentation av empirin är 
avgörande för studiens trovärdighet. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 146) är det 
viktigt för trovärdigheten att resultatet presenteras på ett sammanhängande sätt utan 
större koppling till analysen, så att läsaren själv kan skaffa sig en bild av det insamlade 
materialet. Vi har därför valt att presentera det empiriska materialet i en 
sammanfattande resultatredovisning där de delar som är intressanta för studien tas upp. 
Presentationen av empirin sker i de teman som följts under intervjuerna för att kunna 
presentera det som kommit fram under intervjuerna på ett rättvist sätt.  
 
Vid bearbetning av kvalitativt material är ett bra tillvägagångssätt att skriva ut och läsa 
igenom intervjuerna flera gånger (Trost, 2010, s. 149; Patel & Davidsson, 2005, s. 121). 
För att kunna analysera det empiriska materialet har vi därför transkriberat samtliga 
intervjuer. Intervjuerna har delats upp mellan de båda författarna där en genomlyssning 
av intervjun skett. Eftersom respektive författare transkriberat hälften av intervjuerna 
har de utskrivna intervjuerna också lästs igenom av båda två. Efter en genomgång av de 
utskrivna intervjuerna har en övergripande genomgång av respektive intervju gjorts där 
respondenternas svar i respektive tema har tagits fram. Genom detta har vi kunnat utläsa 
mönster från respondenternas svar, som sedan omformulerats till nya teman inom 
området.  Presentationen av empirin följer de teman som funnits i intervjuguiden medan 
de uppmärksammade mönstren presenteras i analysen. Vi har valt att göra denna 
uppdelning så att läsaren kan följa arbetets gång samt för att inte överarbeta materialet 
redan i resultatredovisningen. Detta anser vi ökar trovärdigheten för studien eftersom 
läsaren får en mer sanningsenlig bild av respondenternas svar. 
 
I och med att respondenterna har utlovats anonymitet har vi valt att koda samtliga av 
dem vid framställandet av resultatet. Frågorna som har diskuterats under intervjuerna 



 38 

kan vara av känslig karaktär. Det är viktigt att respondenternas svar omöjligt kan 
härledas till personen. Vi har delat upp respondenterna i två grupper, den första gruppen 
bestående av revisorer och den andra av redovisningskonsulter. Revisorsgruppen 
benämns med R och efterföljande siffra, exempelvis R1. Redovisningskonsulterna 
benämns med K och efterföljande siffra, exempelvis K1. Detta kan utläsas i tabell 1. 
Kodningen inom de två grupperna har skett slumpvis och utan kronologisk ordning. 

4.6 Etik 
Det är viktigt att se till de etiska aspekterna i en studie eftersom de är kopplade till 
integritetsfrågor för deltagarna i samband med en undersökning (Alver & Øyen, 1998, s. 
11-13; Bryman, 2011, s. 127; Patel & Davidsson, 2011, s. 62). I vår studie utförs 
undersökningen i nära samspråk till de individer som deltar. Därför anser vi det extra 
viktigt att reflektera över forskningsetiska principer och om dessa uppnås. Genom att se 
till att de etiska kraven är uppfyllda menar vi att förtroendet från läsaren angående 
studiens trovärdighet och förtroende från deltagarna lättare kan uppnås. Inom 
forskningsetiken ingår individskyddskravet där de fyra allmänna huvudkraven 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ingår 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Informationskravet innebär att forskaren ska informera 
om undersökningens syfte och deltagarnas frivillighet. Deltagarna ska också informeras 
om vilka moment som ingår i studien. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien och att de när 
som helst har rätten att avbryta studien (Bryman, 2011, s. 132; Patel & Davidsson, 
2005, s. 63). Vid inledningen av varje intervju har vi varit noga med att informera 
respondenterna om undersökningens syfte och att studien är helt frivillig, vi har också 
informerat om att de kan avbryta intervjun om de så önskar eller att de kan välja att inte 
svara på frågor som de inte vill. Respondenterna har också informerats om studiens 
olika moment och intervjuns del i studiens sammanhang har tydliggjorts. Samtliga av 
respondenterna har valt att ställa upp på intervjun och har på så vis visat samtycke till 
intervjun. Vi anser därför att studien når upp till både informationskravet och 
samtyckeskravet. 
 
Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter som samlas in om deltagarna i studien 
ska behandlas med största möjliga konfidentialitet så att inga obehöriga kan komma åt 
informationen (Bryman, 2011, s. 132; Patel & Davidsson, 2005, s. 63). Vi har 
genomgående i studien varit mån om att både deltagarna och företaget ska behållas 
anonymt, därför nämns varken namn, företag eller kön i relation till det som sägs. Det är 
viktigt inte bara för att nå upp till konfidentialitetskravet utan också för att deltagarna 
ska känna förtroende till att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att koda 
respondenterna enligt ovan behålls dess anonymitet i studien. Nyttjandekravet innebär 
att de uppgifter som samlas in endast får användas till studiens ändamål och får inte 
spridas (Bryman, 2011, s. 132; Patel & Davidsson, 2005, s. 63). Allt material som 
samlats in i undersökningen används uteslutande till studien och ingenting annat, något 
som också deltagarna informerats om. Vi anser därför att studien uppfyller de 
forskningsetiska kraven.  
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5. Empiri 

Nedan presenteras resultatet från den empirinsamling som har gjorts från de 15 
intervjuerna. Revisorernas och redovisningskonsulternas svar presenteras separat. 
Anledningen är den faktiska olikheten mellan de två arbetsrollernas karaktär. 
Respektive del inleds med att presentera hur revisorer och redovisningskonsulter 
upplever sina arbetsuppgifter. Vidare presenteras svaren i teman som till stor del utgår 
från intervjuguiden genom både sammansatt text och i beskrivande citat. 

5.1 Revisorer 
Här presenteras en sammansättning av svaren från de sju revisorerna som deltagit i 
studien. En revisors arbete går ut på att kvalitetssäkra sina kunders finansiella rapporter 
och analyser som en säkerhet för tredje part, exempelvis kundens bank eller kundens 
kund. Revisorn jobbar ofta i team tillsammans med andra i organisationen där deras roll 
är att granska kundens finansiella verksamhet för att sedan upprätta och avlämna en 
revisionsberättelse till kunden.  

5.1.1 Rollen som revisor 
Utöver den officiella rollen som revisor har revisorerna även en rådgivare roll som 
många av de beskriver som ett bollplank mot kund. Mycket av arbetstiden går ut på att 
kommunicera med kunden och finnas tillgänglig för dem gällande finansiella frågor 
som har med kundens verksamhet att göra. Den rådgivande rollen är tydligare i svaren 
hos de revisorer som har jobbat länge då de har mer erfarenhet och kunskap till att svara 
på kundens frågor. 
 
”Det är ju i min roll då så jobbar jag ju väldigt mycket mot en typ av rådgivning, ehm 

jag är ju revisor men kanske revisorsrollen den kanske max en tredjedel, två tredjedelar 
är olika typer av rådgivning, en roll som har växt fram då” – R1 

 
Samtliga revisorer menar att kundkontakten är vad de uppskattar mest med yrket. R4, 
R1 och R5 nämner att det bästa är att leverera till kunden och säger att det roligaste med 
arbetet är att bidra och vara del av kundens utveckling. R3 och R6 menar att det är 
människorna, träffa kunden och förstå deras verksamhet som är kul. R6 och R7 tycker 
att det roligaste är att jobba med stora kunder som är mer komplexa där man får tänka 
och analysera mer. Det revisorerna upplever som mindre roligt är den hårda 
arbetsbelastningen och tighta deadlines. 
 
”När det blir jätte jätte stressigt är väl inte alltid jätte roligt när man får jobba till 3 på 

natten för att bli klar” – R3 
 

Något som de mest erfarna revisorerna på byrån uppmärksammat och upplever påverkar 
deras arbete är lagförändringar. Framförallt upplever de ökade krav på dokumentation. 
R1 och R2 menar att det tar tid från att träffa kunder. Lagen upplevs också vara 
utformad för större företag och det är således mindre anpassat efter små företag. Dock 
menar R2 att den ökade dokumentationen är positiv i och med att den är digitaliserad 
och det går att göra bättre analyser och därmed en bättre granskning. 
 

”Men, nu med bättre hjälpmedel som tekniskt analysverktyg där vi har 
dataanalysverktyg så blir det bättre, då kan vi göra mer, och det kunde vi egentligen 

inte förut.” – R2 
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5.1.2 Kundmötet 
Kontakten med kund kontra annan tid på kontoret skiljer sig mellan revisorerna. Den 
största skillnaden beror på hur länge personen arbetat på byrån och vilken position 
denne har. Svaren berodde även till viss del på hur respondenterna tolkade begreppet 
kundkontakt. Responenterna vittnar om att ökad kundkontakt kommer med erfarenhet. 
 
 ”Jag skulle tänka mig att de som är partners (…) de har väl säkert 90% kundkontakt. 

Medan om man frågar en som är nyanställd kommer de säkert ha omvända 
förhållandet.” - R2 

 
Revisorerna beskriver en så kallad karriärstrappa som affärsmodellen är uppbyggd efter, 
där medarbetare har en tydlig bild över hur de ska utvecklas i organisationen. R6 och 
R7 som är juniora menar att det aldrig specifikt är så att de ska träffa kunder och har 
heller inte något uttalat kundansvar. R6 säger sig själv inte ha kunskapen att skapa en ny 
kundkontakt. Den som etablerar en ny kundkontakt är oftast den påskrivande revisorn 
som är längre upp i karrärstrappan. R2 som är påskrivande beskriver det som den har 
som en egen liten revisionsbyrå som den ska bygga upp och förväntas därför skaffa 
egna kunder. Ansvaret för att bibehålla kundrelationer är mer framträdande för seniora 
revisorer än för juniora som anser att de inte har ansvar för kunden, då fokus istället  
ligger på den tekniska uppgiften och att lära sig den . 
 

“Det är ju inte så att jag har kundansvar om man säger så” - R6 
 

“De två första åren så är man ganska så grön och då är det inte alls enkelt att ta 
kundkontakt men samtidigt så är det ju viktigt att man etablerar kontakter på olika 

nivåer i företaget.” - R1 
 
Kommunikationen med kunden sker i personligt möte, över telefon eller via mail. 
Mycket kontakt sker via mail. R1 som länge arbetat i branschen förklarar att ett ärende 
som förut tog en vecka att besvara via brev, idag tar fem minuter innan det kommer 
tillbaka via mail med ytterligare frågor. R1 menar vidare att det därför är viktigt att ha 
luckor i sin planering för att ha tid att svara på alla mail och vara tillgänglig för kunden. 
Trots den ökade mailkommunikationen framhävs det personliga mötet vara det absolut 
bästa sättet att kommunicera med kund enligt majoriteten av revisorerna. I mötet med 
kunden är det lättare att fånga upp detajer som är svåra att få på annat sätt. Flera av 
revisorerna beskriver aktiviteter man kan göra med kunderna utöver arbetstid, så som att 
äta lunch och ta med dem på hockeymatch. Vem kunden vänder sig till och har kontakt 
med menar R2 beror på vem kunden har förtroende för och har en relation till. 
 
”Kommunikation är ju basen, även om det inte kan framstå så i första anblick men det 

är basen i vad vi sysslar med”- R2 
 

Under året har de mer eller mindre kontakt med sina kunder. Större kunder får mer 
uppmärksamhet där revisorerna är ute och gör löpande granskningar och uppdaterar sig 
på hur kundernas processer fungerar. Mindre kunder träffar de mer sällan och där kan 
kontakten bestå av endast en påskrift på revisonen. Skillnaden i kontakten med en ny 
kund är att startsträckan blir längre (R1). Majoriteten beskriver att revisorer är i behov 
av information från kunden om dess verksamhet för att kunna leverera en bra tjänst och 
därför måste fler frågor ställas. R3 beskriver att de vill få reda på så mycket som möjligt 
av kunden, och även förklara vad revisorn kan göra för att få kunden att förstå vad 
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revisorn kan erbjuda. R4 säger sig vara bra på att lyssna på kunder och att det är viktigt i 
mötet med nya kunder för att försöka finna gemensamma nämnare. R5 menar att det är 
lättare att få reda på kundens intressen om man känner den sedan tidigare. Med en redan 
etablerad kund är stämningen mer avslappnnad och R7 menar att revisorns agerande 
mot kund också beror på kunden. 
 

”Ja jag tycker att det [kundmötet] är kul, det beror på vad kunden också, vissa är ju, 
eller de flesta skulle jag säga är väldigt öppna och tycker att det är kul att vi är där men 

vissa kan vara lite tvära och känner inte att de har tid.” – R7 

5.1.3 Relation med kunden 
Anledningen till varför kunden väljer att anlita den aktuella byrån menar samtliga är för 
att de har ett starkt varumärke. Det finns en vetskap att de fyra största revisionsbyråerna 
liknar varandra, därför är människorna bakom varumärket ännu viktigare (R3, R2). 
Både varumärket och personerna ska kunna skapa förtroende (R3, R4, R1, R2). 
Majoriteten av revisorerna framför att det finns mycket kunskap inom byrån och att 
problem alltid går att lösa för kunden eftersom det alltid finns någon att fråga. 
 

”Det är förtroendebaserad försäljning som vi håller på med, utan förtroende så får vi 
inga nya kunder överhuvudtaget” - R5 

 
För revisorernas del är en relation väldigt viktigt eftersom det underlättar 
kommunikationen, och det blir enklare för dem att inhämta information om kunden. 
Majoriteten menar att en optimal relation uppnås genom att förstå kundens problem och 
situation för att få bättre insikter om kundens verksamhet, och på så sätt kunna leverera 
bättre tjänster och ge meningsfulla råd. 
 
”I många fall blir ju yrket omöjligt att utföra om vi inte har en relation med kunden, vi 

måste prata med kunden för att få den information vi behöver. Och ju bättre 
kundrelation desto enklare blir det att utföra jobbet.” – R4 

 
”Jag kan ju svara övergripande att det [relation] är grunden för att man har jobb va. 

Om man säger så va.” – R5 
 

För att förstå kundens problem menar respondenterna att man måste förstå kundens 
verksamhet. Det är därför viktigt att lyfta blicken, kontakta kund och vara nyfiken och 
intresserad av dennes verksamhet, det blir då mer än bara ett revisionsuppdrag (R2, R5). 
R5 förklarar att det finns revisorer som endast fokuserar på revisionen, ”det blir en 
kråka på ett papper, bort med det, faktura, invänta nästa år”. Genom att visa intresse 
för kunden blir det istället mer än bara en signatur på rapporten. R2 beskriver att det tar 
extra tid att sätta sig in i kundens verksamhet och det extra engagemanget leder ibland 
att tid sätts upp på det egna ”nöjeskontot” istället för att debiteras mot kund som kan slå 
mot statistiken. R3 menar att en fördel med relationen är att man får med sig hela 
historiken av kunden och kan då göra bättre analyser och ge en bättre tjänst. 
 
Relationen beror inte enbart på revisorn utan även på kunden. R1 menar bland annat att 
kundrelationen är en form av samarbete och att den därför skiljer sig beroende på vad 
kunden efterfrågar. R3 uttrycker det som att man känner olika för olika kunder, och att 
man klickar bättre med vissa än andra. R4 upplever varierande engagemang från olika 
kunder, vissa vill ha så lite som möjligt med revisorn att göra. När en kund inte inte bryr 



 42 

sig eller vet vad revisorn gör, får de lägre engagemang tillbaka från revisorn enligt 
respondenterna. Flera revisorer uttrycker vikten av en ömsesidig relation där även 
kunden är engagerad. R4 beskriver det som att engagerade kunder är mer krävande. De 
tar tag i sina problem och utvecklar sin verksamhet. R3 menar också att engagemanget 
från kunden är avgörande för revisorns intresse i kundernas verksamhet. 
 
”Då har de [kunderna] också ett engagemang oftast att ge saker tillbaka. För det finns 
ju kunder som vi på pekar samma sak varje år… så ser det exakt likadant ut nästa år. 

De kunder som är lite mer krävande, de tar ju tag i sina problem och utvecklar 
verksamheten. (… ) Medan en kund som egentligen skiter i vad man gör får ju inte 

samma engagemang tillbaks från våran sida eftersom vi känner att de kanske inte ger 
så mycket.” – R4 

 
Många revisorer upplever att deras kunder inte vet vad en revisor gör. Okunskapen 
diskuterades närmare med R2 som menar att kundens ovisshet är ett stort problem för 
hela branschen. 
 

”Eh, nej men alltså de, det är ett jätteproblem som vi har i hela branschen skulle jag 
säga. Att folk inte vet vad vi sysslar med. De har väldigt oklar bild, de vet inte ens vad 
skillnaden mellan redovisningskonsult och en revisor som regel. (…) För att då kan 

man ju inte uppskatta tjänsten om man inte vet vad tjänsten innebär” – R2 
 
Större delen av revisorerna uttrycker att det är svårare att jobba med en kund som inte är 
tillmötesgående och inte riktigt förstår varför informationen som revisorn behöver ska 
lämnas. R4 menar att en god relation underlättar för den vanligt förekommande 
okunskapen om vilket värde revisorn kan leverera till kunden. Saknas kundrelationen 
ser kunden bara en signatur på ett papper och enda anledningen till att de stannar är för 
att tredje part kräver det. 
 
Revisorer upplever inte bara positiva sidor av att ha en relation med kunden. Revisorer 
måste vara oberoende och ha en objektiv syn på kundens finansiella rapporter och 
analyser för att kunna ge bra råd och samtidigt upplevas som trovärdiga. R2, R3, R7, R4 
beskriver att oberoenderegler påverkar kundrelationen då de tvingas vara mer 
distansierad till kunden än vad de tidigare har varit. Det framhävs att relationen till 
kunderna är komplex eftersom det är kunden som betalar arvodet för revisionen, men 
det är hos tredje part som tjänsten ska inge förtroende och nytta. R4 menar att 
oberoendeproblem uppstår om relationen går från professionell till vänskaplig. 

 
”Så kan vi ju det, så är det ju alltid en gräns med tanke på att vi också är revisorer och 

vi ska vara oberoende så vissa saker kan vi ju inte alltid hjälpa till med” – R3 
 
R2 resonerar vidare att revisionen i och med obereondet blir en mer generisk produkt 
och det lättare för kunden att byta till en konkurrent. R5 bygger på detta resonemang 
genom att påpeka att om det endast handlar om den legala biten går revisionen att 
konkurrensutsätta, men det blir mer svårutbytt om man har andra bitar i relationen. R2 
och R4 menar att de som har varit framgångsrika på byrån är de som varit duktiga på att 
bygga relationer. R2 fortsätter resonemanget med att det i dagens klimat och regelverk 
inte fungerar att ha en lika nära relation med kunden som tidigare. Förutom personliga 
aspekter framhävs även förmågan att kunna utföra en tjänst med hög kvalitet som viktig 
för att skapa en relation. 
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”Men såklart gäller det ju också för vår del att leverera bra kvalitet och det måste vi 

tänka på hela tiden i vårt arbete, att leverera kvalitet, för det är ju ändå någonstans det 
vi mäts på.” - R3 

5.1.4 Egenskaper 
Viktiga egenskaper för att vara en bra revisor anser majoriteten är att vara tekniskt 
kunnig och ha en analytisk förmåga (R6, R1, R2, R4). Vidare ska man ska vara 
intresserad, nyfiken och vara engagerad i kunden för att förstå vad kunden sysslar med 
och dennes verksamhet (R1, R3, R2). R1 förklarar det som att ha ett engagemang och 
visa ett intresse för kund så även kunden känner att de är intresserade och vill hjälpa till. 
R3 nämner vikten i att vara tillgänglig för kunden så den kan ställa frågor. Vidare 
nämns det att man ska skapa förtroende (R4), vara lyhörd och se vad kunden vill ha och 
förväntar sig (R7). Kommande fråga täcker revisorns bild av att vara kundordienterad 
och här stämmer egenskaperna som nämns i hög utsträckning överens med revisorernas 
bild av de egenskaper som är viktiga för att vara en god revisor. 
 
“Ja, det jag sa nyss skulle jag påstå, det [vara kundordienterad] är, att… Att sätta sig 

in i kundens verksamhet, att förstå kunden så mycket som möjligt” - R1 
 
R5 menar likt R1 att det är samma egenskaper som behövs för att vara en bra revisor 
som det är att vara kundorienterad, vilket är att utgå från kunden och se dennes behov. 
R2 beskriver det som att förstå kunden genom att vara intresserad och bry sig. För att 
vara kundorienterad är det viktigt att inte sitta och grotta ned sig på kontoret utan man 
ska ut och träffa kunden och vara tillgänglig för dem (R4, R2). R1 som är en senior 
revisor bygger vidare på tillgängligheten och menar att om kunden inte hinner ringa 
under arbetstid så ska man kunna vara flexibel och ta ett samtal även efter arbetstid. Att 
vara kundorienterad menar R3 är en naturlig del av revisorsrollen och R6 säger att det 
lättare att arbeta om man är kundorienterad eftersom det underlättar kommunikationen. 
R7 menar att för vissa kan det vara lite svårare att hantera kunder men tycker inte att ett 
sätt behöver vara fel om man är lite blyg, utan att huvudsaken är att man hittar sitt 
förhållningssätt.  
 
Svårigheter i att vara kundorienterad menar en respondent kan vara att man bryr sig för 
mycket och tummar på regler. R3 nämner den faktorn att det är svårt att hinna med 
ibland och hålla tidsplanen. Dokumentationen är en tidstjuv som skäl tid från att vara 
kundorienterad enligt R1, R4 och R2. Det som enligt majoriteten av respondenterna 
underlättar mest till vara kundorienterad är erfarenhet (R3, R1, R2, R5). Det handlar om 
att växa in i sin roll genom ständigt lärande och kunna hantverket, samt träffa mycket 
kunder.  

5.1.5 Organisatorisk nivå 
Firman har enligt respondenterna ett marknadsfokus. Byrån uppmuntrar till att kontakta 
kunder och vara proaktiv i sin kommunikation med dem (R1). R7 säger att firman har 
gått ett steg närmre hos ett kundfokus då de nyligen anställde en marknadsansvarig. 
Markandsansvarig arrangerar bland annat kundevent och håller utbildningar för de 
anställda i hur de ska agera i kundmötet som exempelvis hur de upptar ett samtal och 
vad de kanske inte borde göra. R1, R3 och R5 nämner att marknadsmålen, kundevent 
och den tydliga strategin som firman har, uppmuntrar till att agera kundorienterad. 
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Revisorerna återkommer även till karriärstrappan, ju längre upp man kommer i trappan 
desto mer kundkontakt och kundansvar. För varje trappsteg sätts nya marknadsmål. 
 

”…vara med på ett kundevent och inte sitta bredvid en kollega utan någon jag inte 
känner, och det är ju ett mål och för många kan ju det kännas utmanande. (…) …nästa 
gång kanske man sätter ett mål att man ska boka möte med en kund och äta lunch med 

den, och på så vis bygger man upp personer.” – R3 
 

Karriärstrappan är, som tidigare nämnt, ett väl definierat system som affärsmodellen 
bygger på. Förväntningarna som väntar i nästa karriärssteg ska inte komma som en 
chock (R2). R6 uppfattar att det är den vägen man går i företaget. R7 menar att ”ja men 
det är väl kul att ha något att sträva efter”, allt bygger nämligen på att ta nästa steg. R4 
menar att strukturella förändringar nu sker på redovisning. På revision har det alltid 
varit så att man har haft någon under sig och att man sedan klättrat uppåt. 
 

”Men på alla större byråer så stöper man om redovisningsavdelningen till att bli 
pyramidformad också, man anställer folk underifrån och så jobbar man i team” – R4 

 
 
5.2 Redovisningskonsulter 
I detta avsnitt presenteras empirin från de åtta redovisningskonsulter som deltagit i 
studien. En redovisningskonsult arbetar i olika utsträckning med att utföra löpande 
bokföring för kunder, bokslut och årsredovisningar. 

5.2.1 Rollen som redovisningskonsult 
Bland respondenterna är det oftast de mer juniora medarbetarna som har hand om 
löpande bokföring ute hos kund medan de seniora har ett större kundansvar där fokus 
ligger på bokslut, månadsrapportering och konsultationer. Redovisningskonsulterna 
vittnar om att rollen har utvecklats mot att också ha en mer rådgivande roll gentemot 
kunden, en roll som tidigare helt varit revisorns.  
 

” … det jag upplevde när jag började då var man ju som redovisningskonsult lite i 
skymundan, det var ju mer revisorn som hade kontakt med kunden men det tycker jag 
har utvecklats mycket det senaste året. Även jag som konsult har kundkontakt.” - K3 

 
Samtliga respondenter är eniga om att arbetet har stort fokus på att hantera kunder även 
om det inte alltid är den allmänna bilden. 
 

”Men vissa kanske har en bild av redovisningskonsulter sitter typ i sitt hörn och 
knappar med sina siffror” -  K8 

 
Majoriteten av redovisningskonsulterna tycker att variationen i arbetet är det roligaste, 
att det finns omväxling och att man träffar många olika kunder. (K3, K2, K1, K6, K8) 
Respondent K4 tycker att det roligaste med jobbet är att se effekten av sitt arbete på 
kunderna, när det börjar gå bra för dem som resultat av de råd som getts. Respondent 
K6 vittnar på liknande sätt om stimulansen som uppstår när man kunnat ge nytta för 
kunden. En respondent, K5, tycker att det roligaste med arbetet är att gräva sig ned i 
olika komplexa problem och hitta en lösning på dem.  
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Gällande vad som är mindre roligt med arbetet menar ungefär hälften av 
redovisningskonsulterna (K6, K1, K2, K3) att arbetet är stressade och kan innebära 
tidspress i vissa situationer. K2 upplever att det har blivit större press på människorna 
att arbeta snabbare och mindre tid ska läggas på uppdragen, samtidigt som mer pengar 
förväntas faktureras ut mot kund. K3 hävdar också att tiden som läggs ned kontra hur 
det ska debiteras gentemot kund är ett stressande moment i arbetet som gör det mindre 
roligt. På samma sätt resonerar K2 kring problematiken att all tid ska debiteras på kund 
vilket gör respondenten stressad. Den förklarar vidare att det som tidigare kallades för 
grön tid, då det var helt okej att bjuda kunden på en kaffe utan att fundera på vart tiden 
skulle gå, nu är borttagen. 
 
“Nackdelen är att man alltid har den här debiteringen över sig, som jag kan tycka, det 
är ju lite trist. Alltså när man lägger ner tid på kund på vet man ju att de måste betala. 
Man vill ju jobba så effektivt som möjligt. Så att det inte, så att det inte ska blir för dyrt 

för kunden.” - K2 
 

En respondent anser att personalrelaterade frågor är de minst roliga med arbetet. K8 
tycker att arbetet stundtals kan blir repetitivt vilket kan upplevas tråkigt. K5 tycker att 
det minst roliga med arbetet är kraven som finns på att sälja. 
 

”Jag tycker bättre om siffor och låta dem prata, men man har ju lärt sig att det [sälj] 
ingår i jobbet så nu gör man ju det. Men det är ju inte det man helst vill göra.” - K5 

5.2.2 Kundmötet 
I intervjuerna har det kommit fram att de juniora medarbetarna till större grad sitter ute 
och arbetar löpande hos kunden medan de seniora i större utsträckning arbetar från 
kontoret (K2, K5, K1). 
 
”… så hade jag [som junior] mer kontakt med kunden än vad den ansvariga konsulten 
hade. Så att jag kände att jag hade en bättre relation med dem. Jag hade en bättre koll 

än vad den kundansvariga hade.” - K1 
 
Den största delen av kommunikation till kunden sker via mail eller telefon. De som 
föredrar mailkontakt motiverar det genom att det ger goda underlag och dokumentering 
på vad som har sagts i kommunikationen. Fördelen med att ringa kunden är enligt 
konsulterna att det blir lättare att uppfatta olika nyanser i kunden och att förstå 
eventuella problem på ett djupare plan. Många av redovisningskonsulternas kunder 
befinner sig i andra områden än Umeå, något som enligt respondenterna leder till 
mindre personlig kontakt och färre möten, då är mailen och telefonen det viktigaste 
hjälpmedlet för att upprätthålla kontakten med kunderna. K4 vittnar om att det är svårt 
att komma ihåg alla samtal som görs med kunder och menar att varje person får finna 
sin egen lösning på hur information om kunden samlas.  
 

“Vi har ju vissa kunder ibland som vissa dokumenterar i Word eller Excel, som alla 
som jobbar på den kunden kan dokumentera vad som har sagts i olika samtal och 

liknande så alla ser samma information. Men det är klart, man kan ju inte komma ihåg 
allt, det är mycket att komma ihåg.” - K4 

 
I de olika uppdragen är det vanligt att redovisningskonsulter arbetar i team ut mot 
kunden med olika arbetsuppgifter. I vissa fall har alla i teamet kontakt med kunden och 
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i andra fall går det via revisorn. Det senare fallet är ett arbetssätt som vanligtvis 
användes förut. K3 vittnar om att alla då pratade med revisorn, och att 
redovisningskonsulten sedan vände sig tillbaka till sitt team, för att sedan vända sig 
tillbaka till revisorn. Tydligen är även vissa revisorer kvar i de gamla vanorna. K6 för 
vidare resonemanget och menar, att om kunden endast har en kundkontakt med 
företaget så kan det skapa flaskhalsar för den viktiga informationen. 
 

”… allt ska inte gå via en person. Då blir det lätt att det blir flaskhalsar då, såhär 
osmidigt…” - K6  

 
Bilden av vem som har ansvar att etablera en ny kundkontakt skiljer sig mellan 
respondenterna. Enligt K4 kan det både vara revisorn, redovisningskonsulten eller en 
junior medarbetare som etablerar kundkontakten. Vidare menar K4 att det historiskt sett 
varit revisorerna som har kommit med nya uppdrag men att de på redovisningssidan nu 
även försöker dra in dessa själva. K6, K3 och K5 menar också att det idag finns ett 
individuellt ansvar på alla medarbetare att se kundens behov och arbeta med 
merförsäljning. K1 menar å andra sidan att det oftast är de som jobbar mycket med 
marknad och försäljning som har ansvaret för nyetablering av kontakter och att denne 
istället kommer in i andra hand. På liknande sätt vittnar K8 om denna uppdelning av 
ansvaret och att så kallade marknadsmål inte är uttalat på dennes juniora nivå i 
företaget. 
 

”Men nu blir det ju mer att marknaden liksom är allas område och kommer det in en 
kund så löser vi liksom, övergripande, (…) så att det inte blir så att ’den här månaden 
så ligger vi lågt på marknadssidan och jag jobbar på med det jag har’ utan att man är 

mer öppen så att säga.” - K6 
  
Generellt finns det en positiv inställning till kundmötet och samtliga respondenter 
tycker att det är roligt att arbeta nära kunderna. För majoriteten av respondenterna 
handlar det i första kontakten med kund om att sätta sig in i kunden och dess affärer, då 
är det viktigt att ställa mycket frågor. Med redan etablerade kunder vittnar 
respondenterna om en mer personlig nivå med kunden där man redan känner varandra 
och det är en mer avslappnad stämning mellan dem. (K1, K5, K4) 
 

”En mer etablerad kund kan man ju vara lite mer avslappnad och där har man 
förmodligen pratat ganska mycket med dem tidigare och man vet liksom vad de 

förväntar sig. Så då kan man gå mer rakt på sak, men man kan också prata om privata 
saker som man vet att man tagit upp sedan tidigare.” - K5 

5.2.3 Relation med kunden 
Anledningen till varför redovisningskonsulterna tror att deras kunder väljer att anlita 
revisionsbolaget är i första hand varumärket (K3, K4, K2, K1). Ett väl etablerat 
varumärke innebär enligt respondenterna att kunden kan känna förtroende i och med att 
varumärket förmedlar kvalitet. Det finns en medvetenhet om att de största firmorna kan 
upplevas likvärda utåt sätt. K4 och K3 menar att en specialinriktad teknisk kompetens 
gör att kunden väljer dem framför andra, medan K5 och K8 upplever att det är den 
personliga kontakten som får kunden att välja företaget. 
 
Bilden av en kundrelation varierar något mellan redovisningskonsulterna. Det visar sig 
för många vara svårdefinierat vad just en kundrelation är. K1, K5 och K7 anser att all 
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kontakt med kund i någon mån är en kundrelation. På liknande sätt menar K8 att en 
relation kan se så olika ut och så länge båda parter är nöjda med kontakten uppstår en 
god kundrelation. 
 
”Ja, det är ju, det låter ju bara så löjligt, relation till kunden i vilken form det nu är, om 
man bara träffas via mail eller via telefon eller möte, eller allt sånt är en kundrelation 

tycker jag.” - K5 
 

K2, K3, K4 och K6 menar att en relation uppstår när det finns ömsesidigt förtroende så 
att kunden kan öppna upp sig och att man förstår dess förväntningar.  K8 menar att 
relationen är bunden till kunskap och att en kundrelation är av enklare karaktär ju 
mindre erfarenhet som konsulten har, eftersom relationen enligt denne kopplas ihop till 
rådgivning. K6 menar på liknande sätt att det är viktigt att ha erfarenhet för att kunna ha 
kundkontakt eller en kundrelation. 
 
K5 menar att en god kontakt med kunden är när det finns en regelbundenhet i 
kommunikationen och att det inte bara sker när den måste, utan att det kan vara viktigt 
att slentrianmässigt kunna slå kunden en signal. Dock menar respondenten att det är 
mycket tidspress i arbetet vilket gör det svårt att ”slöringa”. Samtliga respondenter 
hävdar att en optimal relation består av en slags öppenhet där kunden kan ringa när som 
helst samtidigt som konsulten ska kunna känna sig fri att kontakta kunden. Just 
tillgängligheten och öppenheten har visat sig vara det mest återkommande svaret i vad 
som är en god relation med kunden. 
 
”… och egentligen att den [kunden] kommer när som helst, vart som helst, på vilket sätt 

som helst på något vis. Att det inte finns några hinder…” - K7 
 

Att alltid vara tillgänglig är enligt en del påfrestande då det enligt K2, K3 och K7 kan 
vara svårt att dra gränser för när man ska vara tillgänglig och inte, samt i vilken 
utsträckning man ska finnas där för kunden.  
 
”Du förväntas alltid vara online och alltid nåbar… Och den är väl en, alltså yrket har 

blivit mycket mer stressigt upplever jag det, och lite grann är det väl den här 
tillgängligheten att man alltid ska växa.” - K2 

 
Enligt K1 uppstår en optimal relation med kunden när den är väldigt skötsam och 
ansvarar för sin del av avtalet. Respodenten hävdar vikten av att kunden kommer in med 
rätt material i tid för att konsulten ska kunna utföra ett bra arbete till kunden. K2 vittnar 
också om att arbetet blir enklare för denne om det finns en god relation, vilket innebär 
att de kan ringa när som helst. K2 menar vidare att fördelen med en god relation med 
kunden är att hen slipper känna sig till besvär när denne försöker få tag på kunden. K3 
påpekar vikten av att kunden är intresserad av deras arbete för att kunna få en dialog 
och kunna vara proaktiv i sitt arbete. Vidare anger majoriteten av respondenterna (K1, 
K2, K3, K4, K6) att den största fördelen med att ha en relation till kunden är för att det 
just underlättar arbetet. Arbetet blir enligt dem enklare för att man kan vara öppen och 
få svar på sina frågor. Samtidigt som kunden kan känna sig bekväm med att ringa och 
fråga innan så att de kan få korrekt råd från redovisningskonsulten. 
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”Du får liksom en förståelse för hur kunden är och en förståelse för hur de agerar och, 
inte agerar i vissa lägen, så man får ju ett bättre, ett verktyg till att hantera situationer 

och hjälpa kunden om man vet hur kunden fungerar” - K6 
 

Respondent K1, K4, K6 och K8 ser inga nackdelar med att ha en relation med kunden. 
K2 och K5 tycker inte att det är ett problem om den inte blir för nära eller privat. K3 
tycker att nackdelen med en relation är att man kan bli känslomässigt engagerad i 
kunden vilket gör det svårt att släppa kunden, speciellt om det går dåligt för den. K7 
menar att nackdelen är att privatliv och arbetsliv vävs ihop, den är aldrig riktigt ledig. 
 
I två intervjuer har det diskuterats om hur respondenterna agerar för att bygga upp en 
relation med kunderna. K2 tycker att det är en svår fråga men att de flesta relationer 
utvecklas under tid. I början är det viktigast att vara så kompetent och korrekt som man 
kan och ge bra svar till kunden så att kunden kan känna tillit till dennes kompetens. K6 
menar att det tar tid att bygga upp det förtroende som krävs för att ha en relation, men 
att det är viktigt att göra det som förväntas och hitta på någonting med kunden, så som 
att bjuda på kundträff. Att bjuda på kundträff är någonting som majoriteten av 
respondenterna pratar om som ett sätt att lära känna kunden. En kundträff kan vara att ta 
med kunden på hockey eller att äta lunch med kunden. 

5.2.4 Egenskaper 
Enligt K1, K3, K4 och K8 är den viktigaste egenskapen som redovisningskonsult att 
vara noggrann. K1 och K8 anser båda två att det också är viktigt att ha social kompetens 
medan K3 och K6 anser att det är viktigt att vara strukturerad. Enligt K6 är det även 
viktigt att vara kompetent, kommunikativ och kvalitetsmedveten. Medan K5 hävdar att 
det viktigaste är att vara nyfiken och vilja lära sig mer, någonting som K3 också 
framhäver i och med att det är viktigt att vara kunskapsmässigt uppdaterad. K4 menar 
att det också är viktigt att vara stresstålig och att kunna lita på sina kollegor. 
 
Bilden av hur man är kundorienterad skiljer sig något mellan redovisningskonsulterna. 
K2 menar att vara kundorienterad handlar om känna av vad kunden vill ha och vad 
kunden behöver. K3 menar att det handlar om att anpassa sig själv och bolaget efter vad 
kunden vill ha, exempelvis ska system kunna anpassas efter den enskilda kundens 
behov. K4 menar att det är att vara tillräckligt insatt i kundens verksamhet så att man 
kan ta rätt beslut, då är det viktigt att man har all den kunskap som krävs. K5 menar att 
det är att inte stirra blint på arbetsuppgiften utan att man tar steget extra för kunden. 
Enligt K2 och K5 är att vara kundorienterad det samma som arbetet, att det är det hela 
arbetet bygger på. K1 kan inte svara på frågan. En respondent menar att  vara 
kundorienterad är att se från kundens perspektiv och driva kundens frågor, även om det 
skulle leda till extra arbete för denne. Ett synsätt som denne upplever många 
redovisningskonsulter på byrån saknar. 
 

”De vill väldigt gärna förenkla sitt eget jobb men man ser kanske inte alltid om jag 
förenklar såhär hos mig, vad får det för konsekvenser hos kund?” - K7 

 
Gällande vilka svårigheter som konsulterna ser i att vara kundorienterad hävdar flera av 
respondenterna att det är tidskrävande (K1, K2, K7). Respondenterna hävdar att det tar 
tid att sätta sig in i kundens verksamhet, något som tidigare har nämnts är viktigt för att 
kunna vara kundorienterad. I och med att de är konsulter innebär det också att tid är 
pengar, tid som någon part måste betala för.  
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”Jag menar, jag kan inte lägga ner en veckas jobb på en kund som jag bara kan ta 

betalt för en timme.” - K2 
 

K7 menar att konsulterna hela tiden är drivna av den uppsatta tidsplaneringen som 
bestämmer hur lång tid en konsultation ska ta. Enligt denne är tidsplanen mycket viktig 
att hålla så att offerten, hur många timmar som planeras och debiteras på kund, 
överensstämmer med tiden som faktiskt läggs ned. Denne hävdar också att det finns en 
prestige i att utföra arbetet snabbt. 
 

”Och många sätter ju pris på att man, alltså det är något man är stolt över, jag är 
såhär snabb. Och då tror jag att man vill hålla kvar det för ’Om jag inte är snabbast 

vad är jag då?’” - K7 
 

K3 nämner att de regler och lagar som de ständigt måste förhålla sig till gör det svårt att 
helt anpassa sig efter kunden. Andra svårigheter med att vara kundorienterad är enligt 
denne när kunden förväntar sig att konsulten ska göra mer än vad som ingår i 
arbetsbeskrivningen. K4 anser att den största svårigheten att vara kundorienterad är när 
kundens verksamhet är komplicerad och svår att förstå. Det tar då längre tid att skaffa 
sig den förståelse som krävs. K7 menar också att det är svårt att vara kundorienterad om 
kunden inte är intresserad av att prata med denne. 
 
Saker som underlättar till att vara kundorienterad är enligt K2 är byråns goda 
hjälpmedel och system som gör det lättare att förklara siffror för kunden. Enligt K7 är 
det viktigt att få träffa kunderna och att det avsätts tid till att göra det. K5 menar att för 
att underlätta sitt eget arbete med att vara kundorienterad är det viktigt att hela tiden 
tänka på det.  
 

”Slutar man tänka på det så försvinner det lätt. Då blir det att man sitter och jobbar 
med siffror istället för att tänka orsaken bakom” - K5 

5.2.5 Organisatorisk nivå 
Enligt majoriteten av respondenterna är byrån stöttande i arbetet att vara kundfokuserad. 
Enligt K8 är det något som man får höra hela tiden och att det redan från start är fokus 
på kundrelationer. På frågan om vad byrån gör för att uppmuntra till kundfokus är det 
många respondenter som börjar prata om marknadsaktiviteter och sälj. K1 menar att 
organisationen uppmuntrar till att göra saker med kunderna, så som att ta med dem på 
hockey, dock är det svårt om kunden inte är intresserad av hockey. K8 märker av 
företagets kundfokus genom att det är mycket ”marknadssnack” och att de får 
utbildningar. Många av respondentera kopplar marknadsorientering och kundkontakt 
med sälj. K5 anser också att byråns kundfokus går att läsa av från att de vill att 
konsulten ska öka försäljningen, något som enligt denne tas upp i alla samtal som de 
har. Inställningen till just försäljning är negativ bland några av redovisningskonsulterna. 
(K1, K2, K5). 
  
”Det där är ju väldigt olika men jag vet ju det är många som inte tycker att det där är 
roligt. De tycker som att ’vi är redovisningsekonomer, vi är inte försäljare’ men det 

ingår ju mer och mer”-  K1 
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K4 menar att en viktig del för att underlätta för ett kundfokus bland alla är att de juniora 
får följa med ut på möte med kunderna så att de får lära sig mer om hur det går till. 
Resondenten menar att de juniora kan känna sig obekväma att komma ut i en situation 
som de inte hanterar och de inte kan svara på kundens frågor. 
 

”Men det tycker en del är jättejobbigt att säga, för man tror att man förväntas svara 
[på frågor från kund] direkt, man känner sig dum. Det är det som är skillnad med de 

som är juniora. De tycker det är otäckt.” - K4 
 

Att fallföretaget tillhör en stor global organisation upplevs som positivt bland 
respondenterna i och med att det finns en stor kunskapsbank och det finns alltid hjälp att 
tillgå, även i de mest komplexa frågorna. K2 vittnar dock om att den stora 
organisationen också kan göra det svårt för denne att vara anpassningsbar till kunden då 
vissa delar som tidigare hanterats i Sverige nu ligger utomlands. 
 

”Ehm, och det är väl en del som kanske gör, som talar emot alltså, där får man för 
långa avstånd, man tappar lite grann kundkontakten…” - K2 
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6. Analys 

I detta avsnitt kopplas identifierade mönster från empirin samman med den teoretiska 
referensramen. Utifrån dessa har fem olika teman tagits fram som i fallstudien har visat 
sig vara hinder för revisorer och redovisningskonsulter att agera relationsskapande. 
Först presenteras analysens premisser för att återkoppla till studiens utgångspunkter. 
Sedan redogörs för medarbetarnas bild av kundrelationer och viktiga egenskaper 
kopplat till litteraturen, för att därefter presentera och redogöra för analysen bakom de 
fem identifierade hindren till att arbeta relationsskapande som kommit fram under 
intervjuerna. 

6.1 Analysens premisser 
Denna studie utgår från en konstruktionistisk verklighetssyn och en hermeneutisk 
kunskapssyn, vilket innebär att målet är att försöka förstå och tolka en helhet och andra 
människors subjektiva uppfattningar. Vid analysen försöker vi därför sammankoppla de 
mönster som vi kunnat utläsa av fenomenet i stort, i relation till den teoretiska 
referensramen. Studiens angreppssätt beskrivs som en gyllene medelväg där teorier 
legat till grund för insamlingen av material, medan ytterligare teorier kompletterats efter 
empirinsamling för att möjliggöra en öppenhet inför respondenternas svar. I analysen 
blir därför deras svar i centrum som sedan sätts i relation till teoriområdet som utgör 
studiens utgångspunkt. 
 
Vår förförståelse påverkar hur vi väljer att analysera materialet. Tidigare har det 
argumenterats för vår goda teoretiska förförståelse inom tjänstemarknadsföring. I och 
med att teorier har kompletterats i efterhand finns det en risk att de teorier som vi anser 
är intressanta utifrån förförståelsen också får större utrymme i analysen. Å andra sidan 
menar vi att den goda förförståelsen för området bidrar till en bred kunskap för det vi 
avser studera vilket leder till ett mer holistiskt förhållningssätt vid analysen av 
materialet. I inledningen av uppsatsen redogjordes också för hur den allmänna 
förförståelsen kan ha lett till förutfattande meningar för yrkets karaktär. Vi har 
genomgående i empiriinsamling och analys varit medvetna om det vilket också gjort att 
vi varit öppna för hur verkligheten såg ut istället för att låta eventuellt förutfattande 
meningar som kan ha funnits påverka analysen.  

6.2 Att vara relationskapande 
Enligt Grönroos (2000, s. 360) krävs det i organisationer som eftersträvar 
relationsmarknadsföring en så kallad servicekultur där alla inser vikten av att leverera 
god tjänstekvalitet till kunderna, en kultur som går att finna stöd för i fallföretaget. De 
flesta av respondenterna har god förståelse för att kunderna är viktiga i deras 
verksamhet. Många respondenter, både revisorer och redovisningskonsulter, uttrycker 
det genom att det är kunderna som är grunden till arbetet som de utför. I intervjuerna 
har just kunderna fått stort fokus i svaren och det verkar vara självklart för samtliga att 
kunden är den viktigaste utgångspunkten för att ha ett arbete. Respondenterna tydliggör 
också att det inom organisationen finns ett högt fokus på kund- och marknadsaktiviteter, 
något som ytterligare talar för att det finns en uttalad servicekultur inom företaget. 
 
Utifrån den insamlade empirin har vi kunnat urskilja de egenskaper som respondenterna 
anser är viktigast. Revisorerna och redovisningskonsulternas bild av kundorienterade 
egenskaper har ställts mot deras uppfattning av vilka egenskaper som är viktiga i 
arbetet, för att urskilja hur väl den ena uppfattningen stämmer överens med den andra. 
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Egenskaperna har kopplats till SQI-modellen (Farrell et al., 2001) som i teorikapitlet 
förklarar de attribut som kundhanterare bör ha för att agera relationsskapande. Även om 
respondenterna har svarat att en egenskap är särskilt viktigt har vi tolkat det som att de i 
vissa fall svarat utifrån egna attribut, och i andra fall har uppfattningen varit att de 
svarat från ett önskat attribut. Skillnaden i vår uppfattning har grundats i sättet, alltså 
hur, de svarat på frågan och om svaren stämt överens med resterande svar i intervjun. 
 
För att vara en bra revisor menar revisorerna att man bör vara nyfiken, intresserad och 
engagerad i kunden för att förstå vad den behöver och kunna anpassa sig efter det. De 
menar också att man ska vara lyhörd och lyssna på kundens behov för att kunna 
tillgodose dem. Enligt Farrell et al. (2001, s. 587) är anpassningsförmåga, social 
kompetens, empati och att ha ett kundfokus några av de attribut som leder till hög 
tjänstekvalitet. Social kompetens är enligt Farrell et al. (2001, s. 584) att vara hjälpsam, 
samarbetsvillig och att lyssna på kunden. Empati är att förstå vad kunden behöver, att 
bry sig om den och ha dess bästa intressen i åtanke (Parasuraman et al. 1998, s. 39; 
Wilson et al., 2012, s. 80). Enligt Saxe & Weitz (1982, s. 348) har en medarbetare 
kundfokus när den uppmärksammar kundens behov och bryr sig om kundens bästa. För 
revisorer är det också viktigt att ständigt vara tillgänglig för kunden och att svara på 
dess frågor och agera som bollplank. Denna tillgänglighet nämns också som ett viktigt 
attribut i forskningen för att göra kunden nöjd (Wels-Lips et al., 1998, s. 304). Vi ser 
alltså att de egenskaper som revisorerna anser är viktiga för att vara en bra revisor är 
nära relaterat till kundorienterade attribut. 
 
Enligt revisorerna är även förmågan att inge förtroende hos kunden en viktig aspekt för 
att vara en bra revisor. En av revisorerna uttrycker att utan förtroende har de inga 
kunder, medan en annan menar att det är just förtroendebaserad försäljning de bedriver. 
Tillförlitlighet, eller kundhanterarens förmåga att inge förtroende, visar sig också enligt 
forskningen vara viktigt för att kunden ska känna sig bekväm och säker på tjänsten 
(Dabholkar et al., 1996, s. 7; Morgan & Hunt, 1994, s. 22). Revisorerna lyfter även att 
egenskaper så som analytisk förmåga, att kunna utföra tjänsten korrekt samt leverera 
hög teknisk kvalitet är egenskaper som en revisor behöver. Vi ser alltså att revisorerna 
också lägger fokus på att det tekniska utförandet av tjänsten görs korrekt för att kunna 
inge förtroende. Enligt Dabholkar et al. (1996, s. 8) så skapas trovärdighet i tjänsten 
genom att utföra tjänsten korrekt. Det är också viktigt att leverera tjänsten i enlighet 
med det kunderna förväntar sig för att vara trovärdig (Grönroos, 1984, s. 40). Enligt 
revisorerna är det inte bara personliga attribut som inger förtroende, utan uppgiften 
måste utföras korrekt för att kunna uppnå det önskvärda förtroendet. Denna koppling 
mellan förtroende och trovärdighet finner vi också stöd för i teorin.  
 
Revisorernas bild av att vara kundorienterad stämmer i stor utsträckning överens med 
de egenskaper som de upplever är viktiga för att vara en bra revisor. Enligt dem måste 
man alltså vara relationsskapande för att vara en bra revisor. Denna syn uttrycks genom 
en revisor som menar att relationerna är grunden för att de har jobb. Bland annat drivs 
de av att ha en relation med kunden eftersom det underlättar kommunikationen, vilket 
gör arbetet lättare att utföra. Enligt Wilson et al. (2012, s. 147) är en fördel med 
relationer att kunden i större utsträckning kan hjälpa till och underlätta för 
tjänsteutföraren. Vår uppfattning är att revisorer naturligt är relationsskapande i sin roll 
och har en relativt hög kundmedvetenhet i förhållande till våra teoretiska 
utgångspunkter. Genomgående upplever vi också att en medvetenhet för kunden och 
relationer funnits hos revisorerna. 
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Redovisningskonsulterna å andra sidan nämner många tekniska egenskaper som behövs 
för att utföra ett gott arbete. En bra redovisningskonsult är enligt dem noggrann, 
strukturerad, kvalitetsmedveten, kompetent och kunskapsmässigt uppdaterad. Vikt läggs 
på egenskaper som att vara nyfiken och vilja lära sig mer. Vi kan koppla dessa 
egenskaper till SQI-modellens trovärdighetsattribut där det är viktigt att tjänsteutföraren 
utför tjänsten korrekt (Dabholkar, 1996, s. 8). Redovisningskonsulterna framhäver färre 
relationsskapande attribut som viktiga i sitt arbete i jämförelse med revisorer. Endast två 
av respondenterna nämner att social kometens och en kommunikativ förmåga är viktiga 
egenskaper. Egenskaper som kan kopplas till reaktivitet i litteraturen. 
 
Till skillnad från de egenskaper som redovisningskonsulterna anser är viktiga för att 
göra ett bra arbete menar de att känna av kundens behov, att vara insatt i kundens 
verksamhet, och ta det extra steget för kunden är samma sak som att vara 
kundorienterad. Om vi återigen kopplar till SQI-modellen är det endast de två attributen 
anpassningsbarhet och kundfokus som kan kopplas ihop med redovisningskonsulternas 
bild av vad det innebär att vara kundorienterad. Anpassningsbarhet uppnås enligt Bitner 
et al. (1994, s. 103) när medarbetaren har en vilja och förmåga att se kundens behov. 
Kundfokus innebär enligt Saxe & Weitz (1982, s. 348) att förstå kunden och erbjuda 
den rätt lösning. En av respondenterna upplever dessutom att drivet för att göra det extra 
för kunden, som kan leda till extraarbete för redovisningskonsulter, generellt saknas. 
 
Egenskaperna som redovisningskonsulterna menar är viktiga för att göra ett gott arbete 
överensstämmer således inte med de attribut de nämner för att vara kundorienterad. Vi 
upplever att redovisningskonsulter har överensstämmande svar på hur man ska vara 
relationsskapande i förhållande till litteraturen, men vi ser det som mindre integrerat i 
deras syn på arbetsrollen till skillnad från revisorerna. Denna tolkning grundas i den 
diskrepans som finns i vad de anser är viktiga egenskaper för rollen, som är tekniskt 
lagda, och vad de anser är viktiga för att vara kundorienterad. Men, bara för att de 
kundorienterade attributen inte nämns i beskrivningen av arbetsrollen, så måste det inte 
betyda att de inte agerar relationskapande i kundmötet. Det går trots allt inte att bortse 
från det faktum att två respondenter nämner att vara kundorienterad är det som hela 
arbetet bygger på. Möjligtvis kan det vara så att trovärdighet är en övervägande viktig 
egenskap för att vara kundorienterad i arbetet som redovisningskonsult, varför det också 
är den som lyfts fram i respondenternas svar.  
 
Sammanfattningsvis upplever vi att revisorer har större förståelse för relationer i sitt 
arbete än redovisningskonsulter. De relationsskapande attributen tolkas vara en mer 
naturlig del i revisorernas roll, medan dessa attribut är mindre tydliga hos 
redovisningskonsulternas svar. Båda grupperna framhäver dock vikten av att utföra 
tjänsten korrekt och att skapa förtroende hos kunden, vilket enligt Wilson et al. (2012, s. 
79) och Parasuraman et al. (1988, s. 31) är de viktigaste attributen för att uppnå 
tjänstekvalitet. Vidare är att vara kundorienterad samma sak som att lyssna på kunden, 
vara intresserad, nyfiken och uppmärksamma kundens behov. Det är viktigt att vara 
insatt i kunden för att förstå dennes verksamhet både för att kunna leverera en tjänst 
som kunden vill ha, samt för att kunna utföra tjänsten korrekt och ge kunden 
meningsfulla råd som betyder något för dem och deras verksamhet. Det kan därför 
tolkas som att trovärdigheten i form av att utföra uppgiften korrekt delvis grundar sig i 
att man måste vara insatt i kunden och förstå denne.  
 
Det har även framkommit attribut och beteenden som respondenterna anser är viktiga 
för att vara relationsinriktad som inte omfattas av SQI-modellen. Inte sällan nämns 
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behovet av att vara intresserad och nyfiken, vara ute hos kunden och träffa den samt ta 
det extra steget för att skapa en relation, något vi tolkar som ett behov av att vara 
engagerad. Respondenterna uttrycker också specifikt att vara engagerad i kunden som 
en viktig del. Vidare hävdar respondenterna att det finns ett behov för ömsesidighet i 
relationen. Utifrån SQI-modellen för tjänstekvalitet (Farrell et al., 2001) finns det 
ingenting som fullt ut förklarar dessa aktiviteter. Morgan & Hunt (1994, s. 22) beskriver 
att engagemang är en central del i relationsmarknadsföring och beskriver det som ett 
driv hos en part till att behålla en relation. Morgan & Hunt (1994, s. 22) argumenterar 
vidare att engagemanget ska vara ömsesidigt då andra part även måste vara likvärdigt 
engagerad i relationen för att den ska fungera och vidhållas. 

6.3 Rollfördelning och kultur 
Enligt majoriteten av respondenterna är som tidigare nämnt förtroende en av de 
viktigaste delarna för att uppnå en god relation med kunden, en uppfattning som 
stämmer överens med Morgan & Hunt’s  (1994) resonemang kring vad som leder till en 
god relation med kunden. En revisor vittnar om att deras arbete går ut på just 
förtroendebaserad försäljning, och det finns en genomgående uppfattning om att 
ömsesidigt förtroende är viktigt för att kunna skapa en relation med kunden. För att 
uppnå ett förtroende från kunderna upplever respondenterna att det krävs tid. 
Förtroendet uppnås enligt respondenterna först när de har fått chans att visa att de kan 
utföra den tekniska uppgiften korrekt till kund. På liknande sätt menar Crosby et al. 
(1990, s. 70) att tidigare erfarenhet från tjänsten ger en försäkran för kunden att tjänsten 
håller god kvalitet i framtiden, en komplexitet som beror på en tjänsts höga grad av 
osäkerhet. Dabholkar’s (1996, s. 8) menar att trovärdighet skapas genom att genomföra 
tjänsten korrekt och göra rätt första gången så att kunden kan känna förtroende. Vi kan 
utläsa att det finns en underliggande uppfattning bland respondenterna att det är med 
just längre tidsaspekt och erfarenhet som det önskvärda förtroendet byggs upp. Det 
innebär att mer juniora medarbetare inte upplever att de har förmågan att skapa samma 
förtroende som en mer erfaren kollega, vilket kan leda till att de i lägre utsträckning 
engagerar sig i relationsbyggande aktiviteter även om möjligheten skulle ges. 
 
Vi tror att denna syn på erfarenhet och tid bland annat kan bero på den tydliga 
karriärstrappa som finns inom organisationen med ökat kundansvar ju längre upp i 
organisationen respondenterna kommer. Vi kan alltså konstatera att det inom 
revisionsbranschen läggs stort värde i medarbetarnas erfarenhetsnivåer. Det finns en 
inbyggd tilltro till att ju mer erfaren man är, desto bättre kan personen hantera kunderna 
och desto mer frihet ges till att göra det. Inom relationsmarknadsföring framhävs vikten 
av medarbetarnas frihet att handla i hela organisationen för att kunna anpassa sig efter 
kundens behov och agera kundorienterat (Chebat & Kollias, 2000, s. 69; Grönroos, 
2000, s. 304). Med tanke på det kunskapskrav, som både revision och redovisning som 
tjänst inrymmer, är det just erfarenheten som avgör medarbetarens förmåga att kunna 
rådgöra kunden korrekt - en uppbyggnad som inte går att ändra på grund av tjänstens 
karaktär. Enligt respondenterna är just resultatet av tjänsten det viktigaste. Det innebär 
att tjänsten som sådan gör det svårt för alla medarbetare att ha fullständig auktoritet att 
hantera kunden. I de fall där det är uttalat att personen ska ha stort kundansvar, som för 
de seniora revisorerna, upplevs arbetet med kundrelationer okomplicerat. Men i de fall 
respondenterna befinner sig längre ned i karriärstrappan, och således har större fokus på 
den tekniska uppgiften i sin arbetsbeskrivning, visar det sig vara svårare för dem att 
hantera en förväntan om att skapa och bibehålla kundrelationer. Denna förväntan på att 
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skapa och bibehålla kundrelationer har dessutom visat sig öka på samtliga medarbetare 
då det på senare tid övergått till att bli ett kollektivt ansvar.  
 
Enligt Gummesson (1991, s. 60) ska samtliga medarbetare i en kundorienterad 
organisation vara marknadsförare på deltid vilket enligt Grönroos (2000, s. 301) innebär 
att medarbetarna har ett tvådelat ansvar. I vår fallstudie framkommer det att synsättet 
har anammats av organisationen där flera respondenter, främst redovisningskonsulter, 
vittnar om ett ökat fokus på kundkontakt och ett delat ansvar för kunden. Vi har bland 
annat kunnat se att både redovisning och revision går mot en mer rådgivande roll där de 
agerar som ett bollplank för kunden, utöver utförandet av kärntjänsten. Förändringen 
verkar dock i större utsträckning pågå bland redovisningskonsulterna, då deras yrke till 
högre grad varit präglat av fokus på utförandet av den tekniska uppgiften. Vi upplever 
att revisorerna inte känner av förändringen till lika hög grad, de har länge strävat mot att 
ha en nära kundkontakt och relation till kunden. Att det har blivit ett ökat fokus på 
kunden och marknad visar sig ytterligare då respondenterna vittnar om att en relativt ny 
anställning av marknadsansvarig lett till fler marknadsaktiviteter och ännu större fokus 
på kundkontakter än tidigare. Vi menar därför att ökat fokus på marknadsaktiviteter och 
den rådgivande rollen leder till att företaget sätter upp förväntningar på medarbetarna att 
vara marknadsförare på deltid i större utsträckning än tidigare.  
 
Det finns alltså å ena sidan en förväntning på samtliga medarbetare att ha en tvådelad 
uppgift, där de både ska fokusera på uppgiften och marknad, någonting som enligt 
litteraturen är viktigt för att vara ett kundorienterat företag. Å andra sidan finns det 
underliggande incitament i företaget som fokuserar på och prioriterar en tydlig 
rollfördelning där erfarenhet styr revisorernas och redovisningskonsulternas uppfattade 
förmåga att agera relationsskapande. Den karriärstrappa som finns i företaget 
uppmuntrar till synen att det är i en specifik roll, när man är mer erfaren, som man 
också kan hantera kunder på ett bra sätt. Tjänstens uppbyggnad är som sagt komplex 
vilket innebär att det till viss del är viktigt att ha en tydlig rollfördelning, men vi menar 
att det kan leda till att framförallt mer juniora medarbetare inte ser sitt ansvar i att 
hantera kunderna och inte heller känner frihet till att göra det. Att följa den tydliga 
rollfördelningen verkar också vara mer inarbetat och accepterat bland medarbetarna än 
ansvaret att vara deltidsmarknadsförare. Rollen som deltidsmarknadsförare upplevs 
snarare för redovisningskonsulter och juniora medarbetare vara en extra börda, eftersom 
det ofta kopplas ihop med ett krav på ökad försäljning. Vi tolkar det som att det uppstått 
en konflikt där organisationen uppmuntrar alla till att vara deltidsmarknadsförare medan 
karriärstrappan uppmuntrar till att hålla sig till sin nivå. I och med två olika incitament 
från företagets sida verkar det finnas en otydlighet i vad som ska prioriteras och på 
vems ansvar för kunderna ligger, egentligen. 
 
Att alla ska bli deltidmarknadsförare verkar heller inte vara accepterat bland 
redovisningskonsulterna. Det upplevs som tidigare nämnts för vissa som en 
extrauppgift. Respondenterna vittnar om att utförandet av själva tjänsten i grund och 
botten är det viktigaste och det som leder till att kunden får ett förtroende för dem. 
Gällande vad redovisningskonsulterna anser vara de viktigaste egenskaperna kan vi 
också se att det ligger fokus på den tekniska uppgiften. Samtidigt vittnar respondenter 
om att det finns en prestige i att utföra arbetet snabbt och att förenkla för sig själv. Vi 
tolkar det som att det finns gemensamma värderingar bland redovisningskonsulter där 
ett korrekt utförande av uppgiften och att göra det snabbt är viktigt. För att nå ut med 
relationsmarknadsföring pekar Grönroos (2000, s. 360-361) på vikten av att det finns 
en servicekultur uppbyggd på gemensamma värderingar, om dessa är förlegade eller 
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inte stämmer överens med företagets nuvarande strategier kan det leda till en ovilja 
bland medarbetare att anpassa sig. Vi menar att det fortfarande finns gemensamma 
värderingar bland medarbetarna som inte stämmer överens med den marknads- och 
kundorienterade strategi som företaget försöker förmedla till dem.  

6.4 Relationer tar tid 
Relationsmarknadsföring bygger på ett återkommande flöde av kunder och således 
präglas den av ett långtidsperspektiv i hanteringen av kunderna. För att kunna vara 
kundorienterad är det viktigt att kundkontaktpersonalen bland annat är anpassningsbar 
till kundens behov, att den inger trovärdighet, att den bryr sig om kunden och sätter 
kunden i första rummet (Farrell et al., 2001). Vidare menar Saxe & Wietz (1982, s. 344) 
att det tar tid för kundkontaktpersonal att sätta sig in i kunden och förstå dess behov. I 
enlighet med forskningen vittnar respondenterna om vikten av att sätta sig in i kundens 
verksamhet, vara intresserad av dess verksamhet, att bry sig om kunden och vara 
tillgänglig för att uppnå en god relation med kunden. För att kunna ge kunden korrekt 
råd är det enligt respondenterna viktigt att lära känna kunden. Många respondenter 
vittnar om vikten att ringa kunden och i bästa fall träffa den för att kunna skapa denna 
kontakt. Alla dessa aktiviteter tar enligt respondenterna tid utöver den ordinarie 
arbetsuppgiften, och det framkommer att det i stressade perioder inte prioriteras att 
lägga ned den tid på kunden som krävs. En respondent uttrycker det som att den är 
duktig på att sätta sig in i kundens verksamhet och förstå den, men att det beror på att 
den också gör det för nöjes skull utöver arbetstid.  
 
Vi kan alltså konstatera att vissa aktiviteter och attribut som är viktiga för att vara 
relationsinriktad enligt Farrell et al. (2001) stämmer överens med bilden som både 
revisorer och redovisningskonsulter målar upp. Dessa aktiviteter argumenteras 
dessutom vara mycket tidskrävande. Vi kan därför hävda att revisorer och 
redovisningskonsulters bild av att agera relationsskapande är att det tar tid. Eftersom 
deras arbete är konsultationsbaserat har det framkommit att just tiden är en viktig del i 
vardagen. En erfaren revisor påpekar att det är viktigt att ha luckor i sin planering för att 
kunna vara tillgänglig i den mån som en kund förväntar sig för att vara relationsinriktad. 
Å andra sidan visar det sig att “grön tid” har försvunnit och respondenter menar att det 
nu finns krav på att all tid ska debiteras, där någon part ska stå för kostnaden. Vi kan 
alltså konstatera att det råder otydlighet kring hur debiteringen ska gå till och att det 
utgör ett stressmoment för medarbetare. Om medarbetare upplever att det är viktigt att 
all tid som läggs på kund ska kunna vara debiteringsbar i den bemärkelsen att det ska 
vara relaterat till den uppgift som görs, uppmuntrar det till att lägga fokus på det 
tekniska utförandet av uppgiften. Vi kan se att det finns skillnader i denna uppfattning 
där mer seniora medarbetare och främst revisorer inte ser något problem i detta, medan 
redovisningskonsulter och juniora har större fokus på vad som är debiteringsbart.  
 
Vi menar att problematiken kan härledas till krocken mellan karriärstrappan och att vara 
deltidsmarknadsförare. När medarbetare inte har ett lika uttalat kundansvar som en 
senior medarbetare uppstår också förvirring kring vad som är viktigast, att bära ansvaret 
som deltidsmarknadsförare eller att i första hand prestera det som rollen innebär. 
Schneider et al. (2006, s. 115) menar att sättet som en medarbetare beter sig gentemot 
kunden grundar sig i vilka indicier som medarbetaren får från företaget gällande vad 
som prioriteras. Vidare är det viktigt att de interna processerna inom organisationen 
uppmuntrar till att kunden kan få högsta prioritet (Schneider et al., 1998, s. 151). Vi ser 
att debiteringen av tid kan utgöra en förvirring bland medarbetarna gällande vad som är 
viktigt att prioritera, och att denna interna process kan ge snedvridna indicier till 
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medarbetarna. En av respondenterna stödjer resonemanget. Den vittnar om att framför 
allt redovisningskonsulterna är måna om att hålla den tidsplan som sätts upp i offerten, 
och att klara tidsplanen blir viktigare än att titta upp och reflektera över om det som 
görs är korrekt anpassat efter kunden.  

6.5 Att vara nära och distanserad samtidigt 
Två av de största fördelarna som kunder upplever med att ha en relation med ett företag 
är dels att det medför sociala fördelar i form av personliga band (Berry et al., 1995, s. 
238) och dels att kunden kan få särskilda fördelar i leveransen exempelvis genom att 
tjänsten skräddarsys (Gwinner et al., 1998, s. 109). Från kundens perspektiv ligger alltså 
fördelen med att ha en relation med ett företag i dessa sociala band där de kan få 
särbehandling i förhållande till andra. Dessa interpersonella sociala band visar sig också 
enligt forskningen vara avgörande för att en relation med kunden ska uppstå (Palmatier, 
2007, s. 212). Enligt revisorerna och redovisningskonsulterna finns det dock en 
komplexitet i tjänsten som ifrågasätter dess förmåga att kunna agera i enlighet med det 
som litteraturen menar förstärker kundrelationen. Som en del i att vara professionell i 
sitt arbete nämner både revisorer och redovisningskonsulter att de måste vara 
oberoende. Enligt respondenterna får relationen aldrig bli så nära att den blir 
vänskaplig, eftersom det då ifrågasätter både revisions och redovisningskonsulternas 
oberoende mot kund. En respondent påvisar detta resonemang genom att ifrågasätta 
vem det egentligen är som är kund. Är det företaget som byrån utför tjänsten hos eller är 
det tredje part i form av kundens kunder och intressenter?  
 
Vi tolkar det som att redovisning- och revisionstjänstens komplexitet gör det svårt för 
medarbetarna att skapa dessa sociala band och att kunna anpassa tjänsten efter kunden. 
Med tanke på att arbetet som utförs inte bara ska vara trovärdigt för kunden utan också 
för en tredje part finns det anledning att ifrågasätta om det går att ha en nära relation 
med kunden inom revisionsbranschen. Det finns alltså en motstridighet i forskningen 
och hur förutsättningarna ser ut i verkligheten.  Vi menar att det ligger stort ansvar i 
medarbetarens förmåga att hantera denna tvetydighet, och de som har svårt att göra 
skillnad drar sig från att agera relationsskapande i större utsträckning än de som inte ser 
det som ett problem. Å andra sidan kan det i denna kontext vara kundorienterat att i 
första hand fokusera på utförandet av uppgiften och att den görs korrekt. Enligt 
Dabholkar (1996, s. 8) är just trovärdighet väsentligt för att kunden ska uppleva god 
tjänstekvalitet, någonting som bland annat uppnås genom att utföra tjänsten korrekt. Det 
är enligt respondenterna viktigt att upprätthålla god kvalitet inte bara för att det är ett 
lagkrav utan också för att upprätthålla trovärdigheten i tjänsten som utförs gentemot 
kund.  
 
Enligt tre av revisorerna har det skett en ökning av lagstadgad dokumentation på 
kunderna i arbetet, någonting som de menar tar tid från att arbeta direkt mot kunden och 
således skapar distans. Med hjälp av dagens teknik blir det enligt respondenterna lättare 
att samla information om kunderna, vilket medfört att även dokumentationskraven har 
ökat. I och med den ökade konkurrens som uppstår, bland annat genom ökad 
digitalisering och automatisering av enkla tjänster, menar branschexperter dock att 
rådgivningsrollen blir viktigare för både redovisningskonsulter och revisorer (FAR A, 
2013, s. 10-11, 43). Även litteraturen argumenterar för att relationsmarknadsföring och 
nära kontakt med kunderna behövs för att stå sig i en ökad konkurrenssituation 
(Grönroos, 2008, s. 24). Bilden av att kundkontakten blir viktigare och att rollen 
utvecklas till att bli mer rådgivande har vi också funnit stöd för i empirin. Vi tolkar det 
som att det finns upphov för en konflikt där revisorer och redovisningskonsulter å ena 
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sidan förväntas komma närmare kunden och skapa starka relationer för att stå sig i 
konkurrensen. Å andra sidan menar respondenterna att det blir ännu viktigare att hålla 
distans till kunden. Genom att dokumentera och vara mån om sitt oberoende når de en 
högre kvalitet på tjänsten. Det finns alltså en förväntan på revisorer och 
redovisningskonsulter att i dagens klimat vara nära och distanserade kunden samtidigt.  

6.6 Interna kommunikationsprocesser 
Under intervjuerna har det framkommit att många uppdrag mot kund sker i team vilket 
innebär att kunden kan ha flera kontaktpunkter in till fallföretaget. I dessa team finns en 
kundansvarig och flera personer som arbetar på uppdraget mot kund. Enligt Farrell et al. 
(2001, s. 585) leder ett bättre samarbete i teamet till en högre tjänstekvalitet. Det har 
visat sig att sättet som kommunikationen sker på, både inom teamet och ut mot kund, 
kan variera mycket från uppdrag till uppdrag. Respondenterna menar att det ibland kan 
vara påskrivande revisor som har all kontakt med kunden, medan det i andra fall är 
öppet och alla i teamet har någon slags kontakt med kunden, på olika nivåer. Tidigare 
var det vanligt att revisorn hade all kontakt, men nu uppmuntras samtliga medarbetare 
att ha kontakt med kunden för att undvika “flaskhalsar” som en respondent uttryckt det. 
Det framkommer även att det inte finns något strukturerat eller uttalat sätt för hur 
information om kunderna kan sparas och delas, utan att det är upp till var och en att 
hålla reda på, exempelvis samlar vissa team information om kunden i Word- eller 
Exceldokument. Enligt Gummesson (2002, s. 69) och Wilson et al. (2012, s. 262) måste 
kundhanteraren få stöttning och support från organisationen för att möjlighet ska finnas 
att prioritera kunden. Enligt Rafiq & Ahmed (1993, s. 120-121) är den interna 
marknadsföringen essentiell för att kunna ha ett kundfokus. Medarbetaren behöver 
tillgång till rätt information för att kunna hantera kunden korrekt. En viktig del inom 
intern marknadsföring är enligt Grönroos (2008, s. 369) att fokusera på 
kommunikationsstyrning, det vill säga att medarbetarna får tillgång till tillräcklig och 
korrekt information. Respondenterna vittnar dock om att det råder otydlighet kring hur 
information delas inom och mellan team, och att det saknas en uttalad struktur för hur 
detta ska ske. Risken är att viktig information faller mellan stolarna och att mer tid än 
nödvändigt läggs på att strukturera upp informationsflöde, tid som hade kunnat läggas 
på relationsskapande aktiviteter. Ett sätt att underlätta informationsinsamling och 
informationsspridning inom ett företag är enligt Jayachandran et al. (2005, s. 178-179) 
att använda sig av CRM-system. Under våra intervjuer har det framkommit att något 
sådant inte används i informationshanteringen av kunderna.  
 
För att vara kundorienterad är det återigen viktigt att både företag och 
kundkontaktpersonal är anpassningsbara efter kunden (Farrell et al., 2001, s. 583). 
Enligt Grönroos (2000, s. 306) krävs en decentraliserad organisation för att lättare 
kunna kommunicera internt och anpassa sig efter kunden. Respondenterna vittnar om att 
de befinner sig i en stor organisation vilket är positivt i den bemärkelsen att det finns 
mycket kunskap och ett starkt varumärke, å andra sidan framkommer det att interna 
processer placeras utomlands vilket enligt en respondent skapar längre kontaktvägar och 
svårigheter att snabbt ta fram material till kunden. Fallföretaget som sådant befinner sig 
i en stor global kontext vilket gör det svårare att skapa den småskalighet som enligt 
litteraturen är viktig för att vara kundorienterad. Enligt Vargo & Lusch (2008, s. 7) 
skapas konkurrensfördelar om organisationen kan anpassa sig efter kundernas behov. Vi 
tolkar det som att den organisatoriska storleken skulle kunna utgöra ett hinder för 
medarbetarna att vara relationsinriktad, samtidigt som det också kan underlätta i form 
av högre kunskapsbank.  
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Bland medarbetarna är effekten av ökad informationsteknologi påtaglig där det generellt 
finns en positiv attityd till den hjälp som den ökade digitaliseringen har medfört. 
Framför allt så innebär det att medarbetarna frigörs mer tid till att fokusera på 
rådgivning och hantering av kunden, snarare än att fokusera på uppgiften, och att 
kunden kan ta större del i processen. Meuter et al. (2000, s. 55) menar på liknande sätt 
att den ökade användningen av SST också gör att tjänsten kan utföras snabbare och mer 
effektivt. Samtidigt menar respondenterna att den ökade användningen av teknisk 
kommunikation ställer högre krav på tillgänglighet och att alltid finnas där för kunden. I 
den rådgivande rollen läggs dessutom större förväntningar på medarbetarnas 
tillgänglighet. Enligt Farrell et al. (2001, s. 582) är reaktivitet, alltså att ge snabb service 
till kunden, en viktig del för att uppnå hög tjänstekvalitet. Även respondenterna vittnar 
om att finnas där och ha en öppen dialog med kunden är viktigt för att upprätthålla en 
relation. Ökningen av teknologi verkar därför vara positivt i redovisningskonsulternas 
och revisorernas förmåga att arbeta relationsskapande eftersom de prioriterar 
tillgängligheten till kund. Den ökade tillgängligheten har dock också visat sig vara ett 
stressmoment för många medarbetare som har svårt att dra gränser för arbete och 
privatliv. Det har visat sig vara extra stressfullt att hantera tillgängligheten och ständig 
nåbarhet för redovisningskonsulter som fått ökad kundkontakt.  

6.7 Kundens roll 
En tjänst är karaktäriserad av att den är oskiljaktig då den produceras samtidigt som den 
konsumeras. Tjänsten uppstår i interaktion mellan kund och tjänsteleverantör och därför 
är kunden alltid en medskapare av tjänsten. (Grönroos, 2008, s. 63-64) Kvaliteten 
påverkas således av de parter som är med och skapar tjänsten (Wilson et al., 2012, s. 
16). Ett samspel från kundens sida är därför viktigt för att möta kundens behov (Wilson 
et al., 2012, s. 278). Utifrån empirin går det att utläsa att en relation är viktig för att 
förbättra kommunikationen med kunden för att få den information de behöver för att 
kunna utföra tjänsten korrekt och på det sätt så den blir meningsfull för kunden. Detta 
resonemang stämmer överens med Saxe & Weitz (1982, s. 348) som argumenterar för 
att informationshämtning är viktig för att få möjlighet till att förstå och sedan tillgodose 
kundens behov.  En relation är alltså inte bara fördelaktig för tjänsteutföraren utan även 
för kunden som drar nytta av de tjänster som är bättre anpassade för dem. 
 
Om kunden är krävande och intresserad menar respondenterna att det blir roligare att 
utföra tjänsten åt dem, och det blir då inte endast en signatur på rapporten som kunden 
sedan tar del av. Det roligaste som både redovisningskonsulter och revisorer upplever i 
sitt arbete är kundkontakten och att få leverera en bra tjänst till dem som hjälper kunden 
utveckla sin verksamhet. Både redovisningskonsulter och revisorer säger att det är 
viktigt med en ömsesidig relation och att kunden är engagerad. Ett optimalt läge är när 
en kund sköter sin del av avtalet och kommer in med rätt material i tid som behövs för 
att göra ett bra arbete för kunden. Om kunden inte bryr sig om tjänsten får den ibland 
inte samma engagemang tillbaka från den som utför den. Speciellt revisorerna upplever 
en okunskap från kundens håll gällande vad en revisor faktiskt gör och vilken nytta de 
kan tillföra. 
 
Enligt Grönroos (2008, s. 47) räcker det inte med att relation upplevs från företagets 
sida utan kunden själv måste också uppleva att relationen finns. Det är därför viktigt att 
kommunikationsprocesser skapas för att möjliggöra för relationen men att det 
fortfarande är upp till kunden om den känner den känslomässiga kopplingen (Grönroos, 
2008, s. 48). Att kunden vinner på att ha en relation med tjänsteleverantören 
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argumenteras för i litteraturen (Gwinner et al., 1998, s. 109) och visas även i den 
insamlade empirin. Respondenterna vittnar om att kundens engagemang ser olika ut. 
Vissa kunder vill ha en nära relation med revisorn eller redovisningskonsulten, medan 
andra är ointresserade av att ha det. Respondenterna ser många fördelar med en relation, 
men att den måste vara ömsesidigt för att den ska fungera. Om kunden varken upplever 
fördelarna med relationen eller förstår hur den ska bete sig för att bygga denna, visar det 
sig vara svårt för medarbetarna att förstå vad kunden vill ha. Utan kundens engagemang 
blir det därför svårt för medarbetarna att agera kundorienterat. Vi ser att det både i 
empirin och i teorin visar sig vara viktigt att kunden är engagerad i relationen. 
 
Att få kunden till att bli en bättre samspelare kan enligt Schneider & Bowen (1995, s. 
88) göras genom att bestämma kundens roll och uppgift samt ge kunden vad den 
behöver för att kunna utföra sin uppgift korrekt. En av anledningarna till en kunds 
bristande samspel kan för revisorer vara den okunskap som de upplever hos kunden. 
Det kan utgöra ett hinder för dem att agera relationsskapande, eftersom en kund som är 
väl insatt i vad revisorn gör uppges ge högre engagemang än de som inte har förståelse 
för det. Om kunden inte vet vad revisorn gör är det inte konstigt att den inte vet sin roll 
och därför inte blir en bra samspelare. Okunskapen kan även vara ett hinder för kunden 
i att se nyttan av tjänsten. Ser den inte nyttan är det heller inte konstigt att den inte är 
engagerad och agerar på det sättet som både redovisningskonsulter och revisorer anser 
är optimalt.  
 
Sammanfattningsvis är en ömsesidighet i relationen och kundernas engagemang viktig i 
relationen enligt respondenterna. I litteraturen argumenteras det för vikten av 
tjänsteutförarens roll i att vara relationsinriktad där det hävdas att den bör ha vissa 
attribut (Farrell et al., 2001). Men, för att relationen ska vara ömsesidig ser vi att även 
kunden måste ha vissa attribut för att bli den ömsesidiga samspelare som relationen 
kräver. Dock kan det vara svårt för kunden att agera relationsinriktat om den inte förstår 
nyttan i det. Det verkar därför finnas ett behov av att nyttan i redovisnings- och 
revisionstjänsten kommuniceras till kunden. Kundens roll behöver även klargöras för att 
den ska kunna dra nytta av och förstå fördelarna av relationen, och således tjänsten.  
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7. Slutsats och rekommendationer 

Här presenteras en återkoppling till studiens syfte och problemformulering där resultat 
och slutsats framförs. Här kommer forskningsfrågan att besvaras med en diskussion om 
dess innebörd, för att sedan ge praktiska rekommendationer och förslag till framtida 
forskning. I kapitlet redogörs också för studiens teoretiska bidrag. 

7.1 Slutsats 
I denna studie har en djupare förståelse för revisorer och redovisningskonsulters 
uppfattning att arbeta relationsskapande inhämtats där olika hinder för att vara 
relationsinriktad diskuterats. Syftet med studien har varit att klargöra för revisorer och 
redovisningskonsulters upplevda syn av att arbeta relationsskapande för att få en 
djupare förståelse för vad det är som gör att de kan vara mer eller mindre 
relationsinriktade i sin roll. Genom att undersöka medarbetarnas bild av sitt arbetssätt 
utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv kan vi också besvara studiens 
frågeställning: Finns det hinder för revisorer och redovisningskonsulter att vara 
relationsskapande i sitt arbete mot kund, i så fall vilka och hur påverkar det företagets 
förmåga att nå ut med relationsmarknadsföring? 
 
Studiens utfall tyder på att det finns få personliga hinder för medarbetarna att vara 
relationsinriktad medan mer bakomliggande orsaker gör det svårt för medarbetarna att 
agera i enlighet med det som de själva ger en bild av och det som forskningen pekar på. 
Samtliga respondenter anser att relationsskapande är viktigt, men det finns aspekter som 
påverkar i vilken utsträckning de kan vara mer eller mindre relationsskapande i sitt 
arbete mot kund. Studien har utifrån resultatet kunnat identifiera fem olika teman som 
utgör hinder för revisorer och redovisningskonsulter att arbeta relationsskapande i sitt 
arbete. Det första temat är rollfördelningen och kultur där vi har identifierat en 
tvetydighet i fallföretagets incitament till medarbetarna. Det visar sig att de fasta 
rollerna som karriärstrappan uppmuntrar till, där de juniora ges mindre 
handlingsutrymme, kan leda till ett hinder att agera relationsskapande. Trots att vi inser 
att tjänstens kvalitet bygger på erfarenhet i arbetet, anser vi att det kan ha en hämmande 
effekt på medarbetarna att våga ta kundkontakt och agera relationsinriktat. 
 
Resultatet visar vidare att relationsskapande aktiviteter tar tid vilket blir ett hinder när 
all arbetad tid ska debiteras kund. På grund av avsaknad av ”grön tid” upplevs extra tid 
som läggs på kunderna vara ett stressmoment snarare än någonting som är positivt för 
arbetet. Det har dessutom visat sig finnas en kultur bland redovisningskonsulter med en 
prestige i att snabbt och korrekt utföra tjänsten, vilket upplevs viktigare än att stanna 
upp och ifrågasätta vad som är rätt för kunden utifrån dess behov. Tid för att vårda och 
skapa relationer behövs som incitament för medarbetare att agera relationsinriktat. 
Vidare har det visat sig att de regleringar gällande oberoende och dokumentering som 
karaktäriserar tjänsten skapar större distans till kunden och utgör således ett hinder. 
Samtidigt som behovet av att differentiera sig genom relationer ökar, blir också kraven 
på att förhålla sig till lagar och regler större vilket kan upplevas som tvetydigt. 
 
Vi kan även dra slutsatsen att interna kommunikationsprocesser kan utgöra ett hinder 
för medarbetarna att agera relationsskapande. I dagsläget finns inget uttalat system för 
hur information kring kunder ska hanteras vilket kan ta tid från relationsskapande 
aktiviteter. Dessutom visar det sig att vissa interna processer minskar 
anpassningsförmågan mot kund. Resultatet visar även att kunden har en väsentlig roll 
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för revisorer och redovisningskonsulters förmåga att agera kundorienterat i och med att 
de är beroende av tillgång till information från kunden. Om kunden inte förstår sin roll i 
relationen kan det utgöra ett hinder för medarbetarna att vara relationsinriktade.  
 
Syftet med studien är att klargöra för medarbetarnas upplevda syn av att arbeta 
relationsskapande. Studien har visat att bilden av att arbeta relationsskapande generellt 
är väl förankrad bland medarbetarna där det upplevs finnas en djup medvetenhet kring 
arbetet med kunder i relation till forskningsfältet. Både revisorer och 
redovisningskonsulter menar att just relationer och kundkontakten utgör grunden för 
deras arbete. Vi har dock kunnat utläsa att revisorers bild av att arbeta relationsskapande 
har större fokus på interaktionen med kunden än redovisningskonsulternas bild som i 
större utsträckning fokuserar på det tekniska utförandet av tjänsten. Studien visar även 
att det finns en diskrepans mellan juniora och seniora medarbetare där seniora generellt 
har större medvetenhet i att vara relationsinriktad, kopplat till teorierna.  
 
Utifrån fallstudiens resultat kan vi avläsa att trovärdighet och tillförlitlighet är de 
viktigaste attributen för att uppnå en relation med kunden. Bilden hos revisorer och 
redovisningskonsulter är att förtroende från kunderna först uppnås när uppgiften utförs 
korrekt. Vi ser därför att det finns en nära relation mellan trovärdighet och 
tillförlitlighet. Studien visar också att det är viktigt att ha kundfokus, vara 
anpassningsbar för kundens behov, reaktiv och social som ges uttryck i att vara 
tillgänglig och ha en god kommunikation med kunden, samt förstå kunden och dess 
verksamhet. Förutom medarbetarens attribut framhävs vikten av ett ömsesidigt driv i 
relationen i form av engagemang både från medarbetaren och kundens håll. Vi har 
kunnat utläsa att vissa relationsinriktade attribut ges större vikt än andra bland 
respondenterna i förhållande till forskningen. 
 
Slutsatsen är att vissa attribut är viktigare än andra beroende på arbetets karaktär, vilket 
innebär att en insikt om dessa attribut också kan leda till en bättre organisatorisk 
anpassningsförmåga och förståelse för hur medarbetarna kan vara 
relationsskapande.  Inom revisionsbranschen ser vi att tillförlitlighet och trovärdighet är 
så pass viktiga att om de inte uppfylls har resterande attribut mindre värde. Det ger 
således ingenting att försöka stimulera vissa attribut om dessa inte först är tydliga. 
Medarbetarnas uppfattning av vilka attribut som är viktiga är en väsentlig insikt för 
organisationer och företagsledare. Med dessa insikter kan de anpassa var fokus ska ligga 
för att stimulera medarbetarnas förmåga att agera relationsskapande, så att företag når ut 
med relationsmarknadsföringskonceptet. De bör i första hand fokusera på att underlätta 
för de attribut som anses viktiga för branschen, i detta fall trovärdighet och 
tillförlitlighet. Det är först när medarbetarna upplevs ha kontroll över dessa som 
stimulans kan läggas på att öka deras förmåga att hantera andra attribut.  
 
Relationsmarknadsföring påstås vara en filosofi som ska anammas av hela 
organisationen, men för att konceptet ska fungera i praktiken har denna studie kommit 
fram till att en situationsanpassad analys är nödvändig. Det är först då som företag kan 
förstå de specifika hinder som kan stå i vägen för att nå ut med det relationsskapande 
perspektivet. När företaget förstår hindren och viktiga attribut inom branschen menar vi 
att de stödjande processerna, som organisationer enligt litteraturen måste ha, kan 
anpassas och företag kan överkomma hindren. Vi ser därför att det inte finns en 
övergripande relationsmarknadsföringsstrategi som passar alla företag. Om företag har 
en förståelse för den specifika situationen, där viktiga attribut för arbetsuppgiften och 
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specifika hinder för organisationen klargjorts, kan de utforma processer som ger 
incitament till medarbetarna att agera relationsskapande. Vi har dock uppmärksammat 
att vissa hinder i vår studie inte går att överkomma på grund av komplexitet i revision- 
och redovisningstjänsten. Dessa hinder kan, även om det minskar kundhanterarens 
möjlighet till agera relationsskapande, istället bidra med en övervägande nytta för både 
kunden och företaget. Det blir då inte blir lönsamt att göra en förändring och att 
prioritera relationen. Ett exempel är karriärstrappan som bygger på erfarenhet vilket 
behövs för att utföra en högkvalitativ tjänst, eller distansen till kunder i och med 
regleringar som även det leder till högre kvalitet.  
 
Att vara en relationsskapande medarbetare innebär för våra respondenter, vilket även 
stöds för i litteraturen, att vara anpassningsbar.  Enligt resonemanget ovan behövs 
anpassade interna processer som uppmuntrar och möjliggör kundhanterarna till att agera 
relationsskapande. Processerna bör vara praktiskt anpassade efter medarbetarnas 
arbetssituation. Respondenter vittnar om en hög arbetsbelastning samt avsaknad av 
”grön tid” där relationsskapande aktiviteter kan äga rum. Både revisor- och 
redovisningskonsultsrollen har generellt gått mot att bli mer kundintensiv i en ökad 
rådgivande roll. Vi ser mönster i svaren som visar på att den relationsskapande rollen 
snarare har adderats till arbetsrollen än förändrat den, vilket vi menar skapar en 
oförmåga att agera relationskapande. Litteraturen argumenterar för att medarbetare ska 
vara marknadsförare på deltid men i detta fall kan vi se att de snarare blivit 
marknadsförare på övertid. Denna trend är tydligare hos redovisningskonsulter än 
revisorer. Vi hävdar att företaget istället måste anpassa sina interna processer efter de 
förändringar och trender som sker i branschen för att den relationsinriktade filosofin ska 
få möjlighet att genomsyra hela organisationen. Det ligger inte bara på medarbetarnas 
ansvar att anpassa sig efter de förväntningar och krav som ställs, utan de organisatoriska 
kraven och förväntningarna på medarbetarna måste även anpassa sig efter de 
förändringar som sker i branschen. 

7.2 Praktiska rekommendationer 
Studien har visat att det finns teman som kan utgöra hinder för revisorer och 
redovisningskonsulter att vara relationsinriktade i sitt arbete med kund. Vi menar att det 
är viktigt för, i första hand fallföretaget, men även andra företag inom branschen att få 
en förståelse för hur dessa hinder påverkar medarbetarnas förmåga att agera 
relationsskapande. Vi har kunnat utläsa en intressekonflikt i ett ökat ansvar för kunder 
för samtliga och en väl inarbetad karriärstrappa. I och med att denna konflikt kan utgöra 
ett hinder för medarbetare att agera relationskapande är det viktigt att tydliggöra för hur 
rollen för medarbetarna egentligen ska se ut. Om samtliga medarbetare ska ha ett ökat 
ansvar för kunden måste det också tydliggöras i rollbeskrivningen, det finns ett behov 
av att skapa utrymme för medarbetarna att vara relationsinriktade. 
 
I studien har det framkommit att debiteringen av kunder utgör felaktiga incitament i 
förhållande till att vara relationsskapande. Vi ställer oss frågan hur stort värdet av att 
hålla kvar vid denna strama debitering är kontra värdet att ge medarbetare utrymme till 
att vara relationsinriktad. Vi anser att det är viktigt att tydliggöra för personal hur de ska 
förhålla sig till debiteringen av kunder så det inte går ut över deras upplevda förmåga att 
agera relationsskapande. Vidare har informationshanteringen av kunderna visat sig vara 
ostrukturerad och något som vi upplever kan ta fokus från andra relationsskapande 
aktiviteter. Vi menar att det finns ett behov att öka strukturen för hur information 
behandlas, ett förslag för att göra det är att i större utsträckning ta hjälp av CRM-system 
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i kommunikationen. Till sist visar det sig att kundens engagemang och förståelse för 
tjänsten spelar en avgörande roll gällande medarbetarens uppfattade förmåga att agera 
relationsskapande. För att kunden ska kunna ge det engagemang som krävs 
rekommenderar vi fallföretaget och revisionsbranschen i stort att arbeta med att utbilda 
kunden och förtydliga vad dess roll i tjänsteprocessen är. 

7.3 Teoretisk bidrag 
Genom att undersöka medarbetarens bild av hinder för att agera relationsskapande i 
revisionsbranschen har vi bidragit med djupare insikter i relationsmarknadsföringens 
komplexitet, och vad som kan påverka att det blir mer eller mindre lyckosamt. Studien 
har därför bidragit till ytterligare insikter om hur relationsmarknadsföring kan 
aktualiseras i praktiken. Studien har även lett till ökade insikter om medarbetarnas bild 
av att agera relationsskapande, ett kunskapsbehov som enligt tidigare studier 
efterfrågats (se exempelvis Harris & Ogbonna, 2000, s. 324; Muller et. al., 2014, s. 38; 
Wallance et. al., 2011, s. 483). Vi har dessutom kunnat bidra till den kvalitativa 
forskningen inom revision, där syftet är att skapa en djupare förståelse för hur ledning 
kan agera för att uppnå nytta för branschen. 
 
Som stöd i resonemanget att undersöka revisorer och redovisningskonsulters bild av att 
vara relationsinriktad har vi använt Farrell et al. (2001, s. 589) modell för 
tjänstekvalitet, en modell som utgör en bas för framtida forskning om medarbetare och 
ledares roll för att uppnå tjänstekvalitet. Vi har kunnat utläsa att medarbetarnas 
uppfattning i stora drag stämmer överens med modellens attribut, men vi kan också se 
mönster som tyder på att de inte är jämbördigt viktiga. Inom fallföretaget kan vi se 
mönster som visar att det är viktigast att vara trovärdig och tillförlitlig inom 
revisionsbranschen medan spontanitet och materiella attribut får mindre vikt. Det 
innebär dels att attributen är olikvärdiga beroende på bransch samt att vissa attribut kan 
klassas som mer viktiga än andra. Inom revisionsbranschen är tillförlitlighet och 
trovärdighet så pass viktiga att om de inte uppfylls har resterande attribut lite värde. Vi 
har kommit fram till att engagemang från både kunden och medarbetaren får stor 
uppmärksamhet i fallstudien, någonting som inte syns i SQI-modellen. Vi menar därför 
att engagemang skulle kunna läggas till i modellen och testas som ännu ett attribut som 
är viktigt för ökad tjänstekvalitet. 

7.4 Samhälleliga effekter och förslag till framtida forskning 
I diskussioner under uppsatsens gång har den förändrade rollen för 
redovisningskonsulten fått fokus, i och med att empirin visat att deras arbete till störst 
del utsatts för förändringar. Vi menar därför att ytterligare studier på 
redovisningskonsultens förändrade roll är intressant för att öka förståelsen för 
förändringen inom revisionsbranschen och hur det påverkar medarbetarnas förmåga att 
agera relationsskapande. I och med att redovisningskonsulten får en mer rådgivande roll 
efterfrågar vi studier på kundens perspektiv på redovisningskonsultens roll. Hur ändras 
kundens uppfattning kring nyttan av redovisningstjänster om de i allt större utsträckning 
kan utföra dessa själva?  
 
Återkommande diskussionsämne under uppsatsens gång har varit det faktum att bilden 
som ges i uppsatsen är bred vilket innebär att det finns ett behov av fördjupningsstudier. 
I och med att studien har kunnat ta fram de hinder som medarbetarna upplever hade det 
varit intressant med studier som fortsätter resonemanget och studerar varje enskilt 
hinder, och på ett djupgående plan undersöka hur det faktiskt påverkar medarbetarnas 
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förmåga att agera relationsskapande. I denna studie har kundernas perspektiv förbisetts. 
För att få en större förståelse för medarbetarnas uppfattning att agera relationsinriktad 
skulle det exempelvis vara intressant att göra en jämförelsestudie mellan kundernas syn 
och medarbetarnas syn. Insikter från kunderna anser vi skulle vara intressant att studera 
i förhållande till hur medarbetarna ser på hur relationsmarknadsföring når ut till 
kunderna.  
 
Från resultatet i vår studie har vi reflekterat över vilka etiska och samhälleliga effekter 
studien kan leda till. Vi ställer oss frågan om det går att öka den rådgivande rollen med 
närmre kundkontakt som utvecklingen å ena sidan kräver, och samtidigt hålla större 
distans till kunden som utvecklingen å andra sidan kräver. Vi menar att det finns 
samhälleliga risker i om branschen, i synnerhet revisorer och redovisningskonsulter, 
fortsätter gå mot rådgivande aktiviteter, och således släpper de tekniska uppgifterna i 
större utsträckning. Krav på en närmre relation kan sätta medarbetarnas oberoende på 
spel vilken leder till ett etiskt problem, vem ska då vara den utomstående granskaren av 
verksamheter? Ökad rådgivning innebär också att arbetsuppgifterna liknar varandra mer 
och mer. Vad blir då skillnaden mellan en rådgivande revisor och en rådgivande 
redovisningskonsult? När det tekniska utförandet av uppgiften i allt större utsträckning 
försvinner finns det anledning till att fundera över vart den samhälleliga nyttan av 
revisorn och redovisningskonsulten tar vägen. Går det att vara nära och distanserad 
samtidigt i framtiden? Vi menar att mer forskning behövs på effekterna av den ökade 
automatiseringen av redovisnings- och revisionstjänster. Det finns dessutom ett etiskt 
dilemma i vem som ska ansvara för krocken. Är det medarbetaren eller den som sätter 
förväntningarna på att relationen ska vara nära samtidigt som den ska vara distansierad? 
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8. Sanningskriterier 

För att kunna bedöma studiens kvalitet och hur väl resultatet stämmer överens med 
verkligheten presenteras här en diskussion kring studiens sanningskriterier. I 
bedömningen av kvalitativa studiers kvalitet är tillförlitlighet och äkthet relevanta att ta 
ställning till som alternativ till de traditionella sanningskriterierna reliabilitet och 
validitet (Bryman, 2011, s. 352).  

8.1  Tillförlitlighet 
För att kunna bedöma studiens tillförlitlighet finns det fyra olika kriterier att ta ställning 
till. Dessa kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 
och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). Enligt Patel & Davisson (2005, s. 105) 
innefattar bedömningen av en kvalitativ studies kvalitet hela forskningsprocessen. I vår 
studie har en förståelse för en situation försökt att inhämtats där vi baserat resultatet på 
tolkningar av verkligheten. Det är därför viktigt att fastställa att vi uppfattat 
verkligheten på ett sanningsenligt sätt, att våra tolkningar av verkligheten stämmer 
överens med det som undersökts (Bryman, 2011, s. 354).   För att uppnå god 
trovärdighet i studien har vi varit noggranna med att tydliggöra för processens gång 
gällande datainsamling, empiriinsamling och analysframställning så att läsaren kan 
bilda sig en uppfattning om hur vi bearbetat och tolkat den framställda verkligheten. För 
att öka tillförlitligheten har speciellt åtgärder vid datainsamlingen varit viktiga. Samtliga 
intervjuer har spelats in och transkriberats och finns tillgängliga i efterhand. Under 
intervjuerna har vi dessutom varit noggranna att föra anteckningar och göra 
utvärderingar för att inte gå miste om viktig information. Vi har dessutom skildrat 
respondenternas svar i empiriframställningen med citat där presentationen kommer i det 
sammanhang som det uttalats. Vi anser därför att tillvägagångssättet i studien gör att 
den kan anses trovärdig. 
 
I vår kvalitativa studie finns inget fokus på att generalisera resultatet till en större 
population varför vi anser det mer intressant att ta ställning till studiens överförbarhet. 
Överförbarhet går ut på att avgöra om studiens resultat går att överföra till en annan 
kontext eller situation där det är viktigt att lämna fyllig information om situationen så 
att överförbarheten kan bedömas (Bryman, 2011, s. 355). Vi menar att den beskrivning 
av bakgrunden och de val som görs i studien, samt en noggrann redogörelse för empirin 
gör det möjligt för läsaren att bedöma överförbarheten till andra kontexter i övrigt. Med 
vårt konstruktionistiska synsätt på verkligheten menar vi att det som skildras är bundet 
till kontexten. Vi anser dock att studiens resultat går att överföra till liknande kontexter 
som den som studerats, det vill säga kontor i medelstora städer tillhörande en av de 
ledande revisionsvarumärkena i Sverige.  
 
Pålitlighet uppnås genom att samtliga faser av forskningsprocessen redogörs för läsaren 
(Bryman, 2011, s. 355). Vi har vid framställningen av studien ämnat vara så 
transparenta som möjligt i de val som gjorts. Läsaren kan följa forskningsprocessen från 
ämnesval till utförande av intervjuerna, något vi anser ökar insikten till hur processen 
har sett ut. Dessutom har studiens kontinuerligt granskats av opponenter och handledare 
under processens gång för att ge synpunkter på tillvägagångssätt och pålitlighet. Vi 
menar därför att studien kan anses vara pålitlig. 
 
Som tidigare diskuterats är den kvalitativa metoden i vår studie präglad av tolkningar 
och subjektivitet varför det enligt Bryman (2011, s. 355) är viktigt att forskaren agerar i 
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god tro där varken personliga värderingar eller teoretisk inriktning medvetet får ha 
påverkat studien. Vi har genom processen varit noggranna med att lyfta fram 
respondenternas verklighet och hur det håller sig till den teoretiska referensramen. 
Genom att succesivt arbeta med respondenternas uppfattningar kopplat till teorin har vi 
också varit noggranna med att hålla våra personliga värderingar utanför. Vi har 
dessutom haft ett angreppssätt där respondenternas verklighet har påverkat teorins 
relevans. Det innebär att deras svar har varit central för studien och inte våra åsikter. Vi 
menar att intervjuguiden hjälpt oss vid datainsamlingen från att blanda in personliga 
värderingar. 

8.2 Äkthet 
Äkthet berör frågor av forskningspolitisk karaktär (Bryman, 2011, s. 357) och även den 
kan bedömas med hjälp av fyra kriterier benämnt såsom rättvis bild, ontologisk och 
pedagogisk autencitet, katalytisk autencitet samt taktisk autencitet. Det första kriteriet 
avser huruvida studien ger en rättvis bild av de olika uppfattningar som deltagarna i 
studien har (Bryman, 2011, s. 357). För att hålla en så rättvis bild som möjligt har vi, 
som tidigare nämnt, i empiriframställningen arbetat med att redovisa citat i det 
sammanhang som de befunnit sig i intervjusituationen. Det innebär bland annat att vi 
valt att presentera empirin efter intervjuguidens uppbyggnad så att svaren inte tas från 
sitt sammanhang. Vi har också försökt ställa olika frågor kring samma aspekter för att få 
en mer holistisk bild av respondenternas uppfattning. Med tanke på den stora mängd 
data som studien arbetat med har det dock varit en utmaning att framställa samtliga 
respondenters uppfattning i alla avseenden. Vi har istället presenterat mönster som vi 
kunnat avläsa från respondenternas svar. Vi inser att detta inte bidrar till en totalt rättvis 
bild av respondenternas olika uppfattningar. För att undvika misstolkningar har därför 
ett gediget bearbetningsarbete gjorts med genomlyssning och transkribering av samtliga 
intervjuer.  
 
Gällande ontologisk och pedagogisk autencitet ställer vi oss frågan om studien 
underlättar för de som deltagit att få en bättre förståelse för deras sociala situation och 
verklighet, samt om de fått större förståelse för hur andra människor upplever olika 
företeelser (Bryman, 2011, s. 357). Vi anser att studien kan underlätta för det eftersom 
den har utförts från två olika rollers perspektiv, där både revisorer och 
redovisningskonsulters bild av situationen framställs, samtidigt som den gett insikter i 
skillnader på junior och senior nivå. De fyra olika perspektiven anser vi ökar samtliga 
deltagares förståelse för varandras situation med också sin egen i relation till andra. Vi 
tror också att vi under intervjusituationen kunnat bidra till större insikter då många 
respondenter hävdat att de under intervjun reflekterade över saker som de vanligtvis inte 
funderar över. Vi tror att vi i samtalen med respondenterna väckt upp en tankegång, 
vilket kan ha ökat förståelsen för deras arbetssituation i relation till kundhanteringen. Vi 
menar att studien på så sätt bidragit till deltagarnas ökade förståelse för sin situation och 
andras uppfattningar och således uppnår både ontologisk och pedagogisk autencitet. 
 
Katalytiskt autencitet behandlar frågan huruvida studien har bidragit till att deltagarna 
kan förändra sin situation (Bryman, 2011, s. 357). Vi ser på den katalytiska autenciteten 
från två perspektiv, dels hur det bidragit till medarbetarens förmåga att förändra sin 
situation och dels från företagets perspektiv att förändra situationen. Studiens resultat 
har riktat lite fokus mot medarbetarnas förändringsarbete, men vi menar att studien kan 
ha bidragit med insikter till dem som ökat förståelsen för sin situation i förhållande till 
andra, vilket också lägger grunden till att förändra situationen. Från företagets 
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perspektiv anser vi att studiens resultat lett till goda insikter gällande hur situationen kan 
förändras, specifikt med de rekommendationer som ges. Dessutom ger studien 
fördjupade insikter från medarbetarnas perspektiv som kan vara till stort värde för 
företaget för att kunna nå ut med de mål som de har. I den sista bedömningen av 
studiens äkthet tittar vi på om undersökningen har bidragit till möjligheter att 
genomföra de åtgärder som krävs för att förändra situationen (Bryman, 2011, s. 357). Vi 
menar att studien har öppnat upp för större insikter till framför allt för företaget, där 
konkreta förslag presenterats, men huruvida dessa åtgärder kommer genomföras är upp 
till fallföretaget. Det sista kriteriet upplevs svårbedömt men vi anser att studien genom 
tydliga rekommendationer möjliggör för företaget att genomföra förändringsåtgärder.   
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Appendix 1 

Intervjuguide 
Vi läser civilekonomprogrammet på Umeå universitet och skriver examensarbete på 
magisternivå, denna intervju är en del av vår slutgiltiga uppsats. Studien har sitt 
ursprung från en framtidsstudie som FAR gjort där de ser på förändringar som 
exempelvis digitalisering och avreglering inom revisionsbranschen till 2025, utifrån de 
förändringar som de har sett är vi intresserade av hur det påverkar kundrelationen. Vi är 
speciellt intresserade av medarbetarna och er bild av kundrelationen. 
 
Intervjun är frivillig och du kan när som helst avsluta intervjun. 
 
Du är helt anonym, vi kommer varken skriva ut ditt eller företagets namn, kön eller 
ålder i studien. 
 
Innehållet i intervjun kommer användas som underlag till vår analys, det som sägs i 
intervjun kommer endast användas till denna studie och presentationen av den och 
ingenting annat. 
 
Om en fråga känns otydlig eller om ni inte vill svara så säg till så försöker vi tydliggöra 
frågan alternativt gå vidare till nästa 
 
Är det okej att samtalet spelas in? 
 
Innan vi börjar, är det något du undrar över angående det vi just gått igenom? 
 
Öppningsfråga 
Du arbetar som senior/junior revisor/redovisningskonsult, stämmer? 
 
Hur länge har du arbetat med nuvarande tjänst? 
 
Berätta om ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 
Så som de har tolkat arbetsbeskrivning och vad de upplever deras roll innebär. 
 
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? 
Vi vill få en målande bild av hur de upplever sin arbetsdag. 
 
Berätta vad du tycker är roligast med ditt arbete? 
 
Är det någonting som är mindre roligt? 
Beskriv de största utmaningarna som du upplever i ditt arbete? 
 
Kundmötet 
Hur stor del av din arbetstid (kontra annan tid) är i direktkontakt med kund? 
Genomsnitt? 
 
Hur ser kontakten och kommunikationen med kunderna ut för dig? 
 
Vem är det som etablerar kundkontakt? 
Hur får du en ny kundkontakt? Vems ansvar? 
Hur känner du inför det? 
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Reflekterar du över hur du agerar mot kunden? 
I så fall, på vilket sätt? 
 
Hur beter du dig mot en ny kund? 
Är det någon skillnad i hur du beter dig mot en redan etablerad kund? 
 
Hur upplever du generellt möten med kunder? 
 
Relationer med kunden 
Vad tror du gör att en kund väljer att anställa er som byrå? 
 
Vad betyder en kundrelation för dig? 
 
Vilken typ av relation tror du att kunden vill ha med dig (revisor/redosvisningskonsult)? 
Nära? Distanserad? Varför? 
 
Hur ser en optimal relation med en kund ut enligt dig? 
 
Vilka fördelar finns det att ha en relation med kunden i ditt yrke? 
 
Vilka nackdelar finns det att ha en relation med kunden i ditt yrke? 
Vill man alltid ha en relation? 
 
Varför tror du att en kund väljer att lämna byrån? 
 
Egenskaper 
Vad anser du är de viktigaste egenskaperna hos en revisor/redovisningskonsult för att 
utföra ett gott arbete? 
 
Vad betyder att vara kundorienterad för dig? 
 
Hur är en person som är mindre bra på att hantera kunder? 
 
Finns det några svårigheter i att vara kundorienterad? 
 
Finns det något som underlättar att vara kundorienterad? 
 
Organisatorisk nivå 
Var uppmärksam från om det tagits upp innan! 
 
Vad gör byrån för att uppmuntra till ett kundfokus? 
Finns det något organisatoriskt som gör det svårt att ha ett kundfokus? 
 
Vilka positiva konsekvenser ser du i att vara kundorienterad? 
 
Vilka är de negativa konsekvenserna? 
Vilket väger upp? 
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Framtiden 
Om du tänker på vad som fick dig att söka tjänsten som du har, möter det dina 
förväntningar på hur arbetet ser ut idag? 
 
Hur tror du att dina arbetsuppgifter kommer se ut om 2 år? 
Hur känner du inför det? 
 
Avslutning 
Har du något övrigt att tillägga? 
 
Har du något förslag till oss till kommande intervjuer? 
 
Fråga om vi kan ta kontaktuppgifter för att eventuellt komplettera med frågor senare. 
”Vi skulle uppskatta att du inte pratade med någon av dina kollegor om denna intervju 
för än fredag eftermiddag när alla våra intervjuar är klara eftersom det då kan påverka 
vår studie och vårt resultat.” 
 
Tack för din medverkan och för att du tog dig tid! 
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