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FÖRORD 
 

Ett stort tack till vår handledare Monika Kurkkio för hennes tid och engagemang som hjälpt 

oss framåt under hela studiens gång. Vi vill även tacka alla opponenter för era värdefulla 
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möjligt för oss att genomföra denna studie.  
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Förkortningar och definitioner 
 

Balans:    En tidskrift som publiceras av FAR och anses som en ledande skrift inom 

redovisnings- och revisionsbranschen.  

FAR:   Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.  

FAR SRS:   Tidigare fanns det två organisationer för redovisning- och 

revisionsbranschen, FAR och SRS som sedan gick samman och 2011 tog 

namnet FAR. 

Reko:  Svensk standard för redovisningstjänster. 

”Reko-kravet”:  Kravet som säger att alla auktoriserade redovisningskonsulter ska arbeta 

enligt Reko. 

Ska-krav:  Regeldelen i Reko som ska följas. 

SRF:  Svenska Redovisningskonsulters Förbund. 

Större företag:  Vid definitionen större företag syftas det till företag som uppnått fler än 

ett av nedanstående kriterier under de två senaste räkenskapsåren.  

- Medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50. 

- Företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 40 

miljoner kronor.  

- Företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer 80 

miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

For a long time in Sweden there has been a lack of standards to achieve good practice in 

performing accounting services. Therefore Reko was created, which is a standardized 

framework consisting of both rules and principles that should be applied when performing 

accounting services. All authorized accounting consultants must work according to the Reko 

framework. Reko is meant to symbolize a quality standard for both the industry and the 

business community. Through Reko the accounting consultants’ work will be action 

controlled, which will result in work that is more effective and of a high quality. Because 

Reko is a relatively new framework and there is no research on how Reko is affecting the 

accounting consultants’ work, this study will help to provide explanations and descriptions.  

The purpose of this study was to describe and analyze how action control through 

standardized processes affects the accounting consultants’ work.  The research questions are; 

how the action control  through Reko affects the accounting consultants’ work, how 

accounting consultants feel about working through Reko  and if the accounting consultant can 

apply Reko at all different accounting assignment. In order to describe and analyze these 

phenomena a qualitative case study was conducted with a deductive approach, with empirical 

data based on five semi-structured interviews.  All interview subjects have good knowledge 

and are working with the Reko framework. The result of the study demonstrated that the 

empirical data does not support the earlier studies that action control will improve efficiency. 

Reko does not seem to fulfill the purpose for which the creators of the framework of FAR and 

SRF advocate. The conclusion shows that instead of making the accounting consultants’ work 

more efficient, Reko makes their work processes longer and reduce the accounting 

consultant’s effectiveness.  Another conclusion that has been identified from the study is that 

the experience of being action controlled by Reko varied between the interview subjects. 

Several interview subjects felt that they were not affected while others felt that Reko reduces 

their feelings of independence. Finally, the results showed that although Reko consists of both 

rules and principles, it is rarely that Reko can be applied in every case, it is often that the 

accounting consultant must make the decision to deviate from the Reko framework.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 
 

I Sverige har det länge saknats en standard för hur god sed ska uppnås vid utförande av 

redovisningstjänster. Därför skapades Reko som är ett standardiserat ramverk som består av 

både regler och principer som ska tillämpas vid utförande av redovisningstjänster. Samtliga 

auktoriserade redovisningskonsulter måste arbeta enligt Reko ramverket, Reko är tänkt att 

symbolisera en kvalitetsstandard för både branschen och näringslivet. Genom Reko blir 

redovisningskonsultens arbete handlingsstyrt vilket ska resultera i att deras arbete blir 

effektivare och att arbetet håller hög kvalité. Eftersom Reko är ett relativt nytt ramverk och 

det inte finns någon forskning om hur Reko påverkar redovisningskonsulters arbete kan denna 

studie hjälpa till med att bidra med dessa förklaringar och beskrivningar. Syftet med studien 

var att beskriva och analysera hur handlingsstyrning via standardiserade processer påverkar 

redovisningskonsulternas arbete. Frågeställningarna är; hur påverkar handlingsstyrning via 

Reko redovisningskonsulternas arbete, hur upplever redovisningskonsulterna att arbeta efter 

det standardiserade ramverket Reko samt kan redovisningskonsulterna tillämpa Reko på alla 

olika redovisningsuppdrag? För att kunna beskriva och analysera dessa fenomen utfördes en 

kvalitativ fallstudie med ett deduktivt angreppssätt där empirin bygger på fem 

semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjusubjekt har god kännedom och arbetar med 

Reko ramverket. Studiens resultat visar att empirin inte ger stöd åt tidigare studier om att 

handlingsstyrning ska effektivisera arbetet, Reko verkar inte heller uppfylla det syfte som 

skaparna av ramverket FAR och SRF förespråkar. En slutsats av denna studie är att istället för 

att redovisningskonsulternas arbete blir mer effektivt gör Reko ramverket att deras arbete tar 

längre tid och minskar redovisningskonsulternas effektivitet. En annan slutsats som framkom 

i studien är att upplevelsen av att bli handlingsstyrd via Reko varierade mellan 

intervjusubjekten. Flera ansåg att de inte påverkades medan andra intervjusubjekt upplevde att 

Reko minskar deras känsla av självständighet. Slutligen visade studien att trots att Reko består 

av både regler och principer är det sällan Reko går att applicera fullt ut, och det är ofta som 

redovisningskonsulten måste ta beslutet att avvika från Reko ramverket.  
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1 INTRODUKTION OCH ÖVERGRIPANDE 

FRÅGESTÄLLNING 
 

I detta första kapitel kommer en bakgrundsbeskrivning om det svenska redovisnings- och 

revisionssamhället. Detta följs sedan av en problemdiskussion som sedan mynnar ut i syfte 

och tre frågeställningar. 
 

 

1.1 Bakgrund  
 

Det svenska redovisnings- och revisionssamhället bygger till stor del på Luca Paciolis 

beskrivning av dubbelbokföring med debet och kredit, som har spårats tillbaka till 1200- och 

1300-talet i norra Italien. Fast det finns spår av att redovisningen har utförts under flera 

århundraden är det först på 1900-talet som den finansiella redovisningen började regleras. En 

anledning till att redovisningsregleringen infördes så pass många århundranden senare kan 

enligt Deegan och Uneman (2011) bero på att ägare och chefer på ett företag oftast var samma 

person och att redovisningssystemen var utformade för att ge information åt ägarna. Under de 

senaste århundradena har skillnaden mellan ägare och chefer på företagen blivit större och 

tydligare, därmed har även den finansiella redovisningen blivit mer reglerad. (Deegan & 

Uneman, 2011)  

 

1895 antogs aktiebolagslagen i Sverige, denna lag krävde att styrelsens förvaltning och 

räkenskaper skulle granskas av en revisor. Detta gjorde att Sverige blev det första landet i 

världen som krävde att revisorn skulle granska mer än bara bolagets siffror. Lagen innehöll 

inga krav om att revisorn skulle vara oberoende för bolaget eller att det krävdes någon 

speciell utbildning för att utöva rollen som revisor. (Wallerstedt, 2005)  

 

I dagens samhälle är samtliga företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige 

bokföringsskyldiga och alla större företag måste ha minst en auktoriserad revisor som arbetar 

med kontrollerande tjänster såsom revision. Det är vanligt att både stora och små företag 

väljer att hyra in en extern redovisningskonsult som arbetar med utförande- och rådgivande 

tjänster såsom löpande bokföring, löner och deklarationer. (SRF konsult1) Det var först 2008 

som det kom en reglering för hur redovisningskonsulternas arbetsprocess ska gå till. Denna 

reglering skulle garantera att redovisningskonsulternas arbete var effektivt och höll en hög 

och jämn kvalité vilket i sin tur skulle öka kund- och samhällsnyttan. (Halling, 2014)    

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Studien inriktar sig på problematiken kring regleringen i redovisningskonsultens arbete med 

fokus på det standardiserade ramverket Reko. Reko är ett relativt nytt fenomen inom det 

svenska redovisningssystemet. Reko är ett standardiserat ramverk för hur 

redovisningskonsultens arbetsprocess ska utföras för att uppnå god redovisningssed och stärka 

redovisningskonsultens yrkesstatus (FAR1). I och med Reko standardiseras redovisnings-

konsulternas arbetsprocess för att på så sätt uppnå högre kvalitet och effektivitet (FAR 

akademi2).   
 

Mintzberg (1993) menar att standardisering av arbetsprocesser och handlingsstyrning är 

samma slags styrsätt. Enligt Mintzberg (1993) kan arbete samordnas genom standardisering, 

han menar att arbetsprocesser går att standardisera vilket innebär att dessa är specificerade 

och i förväg programmerade. Det standardiserade ramverket Reko finns beskrivet i en bok 
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fördelat på principer och regler som reglerar redovisningskonsultens arbetsprocess, i och med 

Reko blir redovisningskonsultens arbete specificerad och i förväg programmerad. Genom att 

standardisera arbetsprocesserna i en organisation sker samordningen redan innan arbetet 

utförs och de anställda vet exakt vad de förväntas utföra, vilket ska leda till ökad effektivitet 

inom organisationen. (Mintzberg, 1993) Enligt Malmi och Brown (2008) kan 

handlingsstyrningen ses som den byråkratiska processen i en organisation som innefattar 

förutbestämda regler och rutiner som ska användas i organisationen.  

 

Den vanligaste kritiken mot standardiserade arbetsprocesser är att de anställda slutar tänka 

själva och endast gör det som förväntas av dem. Detta leder till minskad proaktivitet hos de 

anställda. (Merchant & Van der Stede, 2007) Enligt FAR och SRF ska Reko garantera och 

bidra till att redovisningskonsulternas arbete blir mer proaktivt (SRF konsult5). I och med att 

Reko består av bland annat en regeldel som måste följas blir redovisningskonsulternas 

arbetsprocess handlingsstyrd. Det är således oklart hur Reko påverkar 

redovisningskonsulternas proaktivitet när de blir handlingsstyrda.   

 

En redovisningsstandard som exempelvis Reko kan vara regel- eller principbaserad. En 

regelbaserad standard ska bestå av regler och förutskrifter som anger exakt hur redovisningen 

ska gå till (Alexander, 1999). En principbaserad standard består av bestämmelser och 

riktlinjer vilket gör de möjligt för redovisningskonsulten att göra egna tolkningar och 

avvägningar (Dewing & Russel, 2004). För att redovisningsstandarden ska kunna appliceras 

på alla situationer menar Alexander och Jermakowicz (2004) att en redovisningsstandard ska 

vara både princip- och regelbaserad. Reko består av både regler och principer vilket ska 

säkerställa att Reko går att applicera vid samtliga redovisningssituationer (Reko, 2014). 

Wüstemann och Wüstemann (2010) menar dock att det inte går att utforma ett ramverk som 

kan användas på alla situationer.  

 

Samtliga redovisningskonsulter rekommenderas att följa Reko men det är endast ett krav för 

de auktoriserade redovisningskonsulterna. För att kalla sig redovisningskonsult ställs inga 

krav på utbildning eller erfarenhet, men för att få titulera sig auktoriserad redovisningskonsult 

ställs det krav på både utbildning och praktisk erfarenhet. (Reko, 2014) Dessa krav ska höja 

yrkets status samt säkerställa redovisningskonsultens kunskap och kompetens, i och med 

auktoriseringen säkerställs det att redovisningskonsulten har den kunskap och kompetens som 

behövs för att kunna arbeta enligt Reko (FAR3). Samtliga redovisningskonsulter ska enligt 

Bokföringslagen och Årsredovisningslagen utföra sitt arbete enligt god redovisningssed. 

Grönlund, Tagesson och Öhman (2010) definierar god redovisningssed som:  

 

”att företag i första hand ska följa lagar och rekommendationer och i övriga fall, 

då det inte finns någon specifik regel, tillämpa den sed som gäller. Den praxis 

som ska följas utgår alltså från lagar, rekommendationer och sättet som andra 

seriösa företag redovisar på.” (s. 27) 

 

Eftersom det ständigt sker förändringar på den ekonomiska marknaden är det komplicerat för 

redovisningskonsulterna att veta hur deras arbetsprocess ska se ut för att de ska uppnå god 

redovisningssed i varje specifikt uppdrag. När redovisningskonsulterna arbetar enligt Reko 

ska det garantera att de alltid uppnår god redovisningssed (SRF konsult5).  
 

Det finns även nackdelar med Reko och ett problem som Elisabeth Svensson tar upp är att 

”Reko-kravet” gör att många redovisningskonsulter är tveksamma till att auktorisera sig då de 

inte vill förbinda sig att arbeta enligt Reko (FAR akademi1). Detta leder till ett samhälle med 
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fler icke auktoriserade redovisningskonsulter. Som tidigare nämnt kan ”vem som helst” kalla 

sig redovisningskonsult utan varken utbildning eller praktiskt erfarenhet vilket inte främjar 

yrkets status eller bidrar till en hög och jämn kvalité på det redovisningsarbetet som utförs. 

Merchant och Van der Stede (2007) hävdar att strikt handlingsstyrning har en tendens att 

minska anställdas motivation till att utvecklas inom sitt arbete. Denna åsikt stärker Svenssons 

påstående om att strikt handlingsstyrning via Reko gör att samhället får färre auktoriserade 

redovisningskonsulter, vilket leder till att redovisningskonsultens status försämras. Om 

”Reko-kravet” gör att fler redovisningskonsulter väljer att inte auktorisera sig blir det en 

förlust för både kunderna och samhället eftersom de icke auktoriserade 

redovisningskonsulterna inte har lika tydliga och strikta regleringar som säkerställer kvalitén 

på deras utförda arbete.  

 

Trots att alla auktoriserade redovisningskonsulter ska arbeta enligt Reko, får de i 

undantagsfall avvika från Reko om det är i kundens bästa intresse och gör att kundens mål 

uppnås effektivare. Om redovisningskonsulten väljer att avvika från Reko ska detta motiveras 

och dokumenteras. (FAR online) Svårigheten för redovisningskonsulten är att veta vilket 

arbetssätt som gör att kundens intresse uppnås på effektivast sätt, det vill säga när Reko ska 

tillämpas och när det ska frångås. Problem uppstår om redovisningskonsulten känner att 

denne oftast måste frångå Reko för att uppnå kundens intresse och mål effektivare. Vilket 

skulle innebära att Reko inte uppfyller sitt syfte om att effektivisera redovisningskonsulternas 

arbete.  

 

Skaparna av Reko, FAR och SRF påstår att Reko ska vara ett hjälpmedel för att 

redovisningskonsulter ska uppnå hög och jämn kvalité samt effektivitet i sitt arbete. Det finns 

inga tidigare studier som stödjer att Reko är ett hjälpmedel för redovisningskonsulterna och 

att det har en effektivitet- och kvalitetshöjande effekt såsom Mintzberg (1993) och Merchant 

och Van der Stede (2007) påstår att handlingsstyrda processer har. Eftersom det inte finns 

några tidigare studier som visar effekten av införandet av Reko, har vi valt att utföra denna 

studie med inriktning på hur Reko påverkar redovisningskonsulternas arbete. Vi är 

intresserade av vad redovisningskonsulterna anser om att arbeta med Reko, hur de känner att 

det påverkar deras arbete. Känner redovisningskonsulterna att ”Reko-kravet” höjer 

effektiviteten och kvalitén på deras arbete? 

 

1.3 Syfte 
  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur handlingsstyrning via 

standardiserade processer påverkar redovisningskonsulternas arbete. Samt hur de upplever det 

är att bli handlingsstyrda via denna process.  

 

1.4 Frågeställningar  
 

 Hur påverkar Reko:s standardiserade arbetsprocesser redovisningskonsulternas arbete?  

 Hur upplever redovisningskonsulterna att arbeta efter det standardiserade ramverket 

Reko?  

 Kan redovisningskonsulterna tillämpa Reko på alla olika redovisningsuppdrag? 
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2 METOD 
 

I metodkapitlet beskrivs de olika synsätten som studien utgår från samt hur datainsamlingen 

har gått till väga och bearbetats. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens svagheter, 

problem och trovärdighet.  
 

 

2.1 Metodsynsätt 
 

I studien har ett aktörssynsätt valts eftersom syftet var att öka förståelsen för 

redovisningskonsultens arbete med Reko. Samt att beskriva hur redovisningskonsulterna 

upplever att arbeta enligt ett standardiserat ramverk. Studien syftade inte till att förklara de 

olika delarna eller att hitta orsak och verkansamband, därför valdes inte system- eller 

analytiska synsättet. Aktörssynsättet är inriktat mot att förstå den sociala verkligheten där 

aktörernas handlingar undersökts i ett socialt sammanhang. Synsättet går ut på att förstå 

helheten utifrån delarnas olika egenskaper. Detta synsätt har inget förklaringsintresse utan 

syftar till att öka förståelsen för helheten. Helheten i detta synsätt utgår från aktörernas 

verklighetsuppfattning. (Arbnor & Bjerke, 1994)  

 

2.2 Undersökningsmetod 
 

Studien har en kvalitativ ansatts som beskriver det komplexa sambandet mellan 

redovisningskonsulternas arbete och det standardiserade ramverket Reko. Det genomfördes 

ett mindre antal intervjuer där fokus låg på ord och åsikter för att få mer djupgående 

information. Den kvalitativa metoden skapar genom djupare undersökningsmetoder 

förståelse. En kvalitativ studie beskriver att den sociala verkligheten har skapats av 

individerna och att det hela tiden sker förändringar. (Bryman & Bell, 2005) I en kvalitativ 

studie används ofta intervjuer eller observationer och tonvikten ligger på ord och inte siffror. I 

kvalitativa metoden ligger inte fokus på mängden data utan djupet och kvalitén på data. 

(Denscombe, 2009) 

 

Ett deduktivt angreppssätt valdes eftersom studien utgick från tidigare studier och litteratur 

som exempelvis handlingsstyrning och regel- och principbaserade ramverk. Dessa 

tillsammans med fakta om Reko och redovisningskonsulters arbete utgjorde den teoretiska 

referensramen. Den teoretiska referensramen jämfördes sedan med den insamlade datan från 

intervjuerna för att slutligen kunna utveckla eller förkasta tidigare teorier. Enligt Bryman 

(2011) kan en kvalitativ studie ha ett deduktivt eller induktivt angreppssätt. Det induktiva 

angreppssättet, även kallad upptäckandes väg, betyder att utifrån resultatet från en 

forskningsansats byggs en teori upp och generella slutsatser kan då dras av dessa 

observationer. Det deduktiva angreppssättet, även kallad bevisandets väg, betyder att 

forskningen utgår från teorin som sedan testas mot empirin för att därefter kunna dra generella 

och logiska slutsatser. (Bryman & Bell, 2005) 

 

2.3 Litteratur 
 

Den teoretiska referensramen bygger på vetenskapliga artiklar och böcker inom området 

ekonomistyrning. De vetenskapliga artiklarna hämtades från Luleå tekniska universitets 

biblioteks söktjänst PRIMO. Många av artiklarna har även hämtas från Google Scholar. De 

sökord som har använts är bland annat ”action control”, ”standardazation”, 

”handlingsstyrning”, ”rules + principle + standard”, ”rulebased + principle based accounting 

systems” och ”accounting systems”.  
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Branschinformationen om Reko och redovisningskonsulter bygger på FARs och SRFs 

perspektiv och uttalanden. Här användes främst sökmotorn Google och sökorden som 

användes var bland annat: ”Reko”, ”Redovisningskonsulter”, ”Det standardiserade ramverket 

Reko”, ”auktoriserade redovisningskonsulter” och ”auktorisation”.  

 

2.4 Val av fall  
 

Studien har genomförts som en fallstudie av fem organisationer, Sören Alm på Lag och 

taxering, Lena Niva på Grant Thornton, Gabriella Sandberg på EOB, Ulf Eriksson 

egenföretagare och Ann Kristin Persson på LRF konsult. Bryman och Bell (2005) definierar 

en fallstudie som en undersökningsdesign som utgår från en detaljerad och djupgående analys 

av ett fåtal fall. Samtliga fem organisationer arbetar i någon utsträckning enligt Reko, några 

av organisationerna har länge följt Reko medan andra organisationer endast är i 

uppstartningsfasen. Vi ansåg att det var intressant att studera organisationer som har kommit 

olika långt i sitt arbete med Reko, för att se om dessa organisationer har olika syn på arbetet 

med Reko.  

 

Ett urval kan bygga på sannolikhetsurval eller på icke-sannolikhetsurval. När subjekten som 

slumpmässigt har valts ut har lika stor möjlighet att få vara med i undersökningen innebär det 

att det är ett sannolikhetsurval. Medan ett icke-sannolikhetsurval är ett urval där subjekten 

som ska studeras inte har slumpats fram och att vissa objekt har större möjligheter än andra att 

få vara med i undersökningen. (Denscombe, 2009) Studien grundar sig på icke-

sannolikhetsurval då organisationerna som valts ut för att studerats inte har slumpats fram och 

att en del organisationer haft större möjligheter att studeras. Detta på grund av att 

kontaktnätet, organisationernas tillgänglighet och möjlighet att ställa upp på en intervju, har 

styrt vilka organisationer som skulle användas i studien.  

 

2.4.1 Lag och taxering 
 

Insamlingen av empiri till studien har genomförts via en telefonintervju den 24 april 2014. 

Intervjusubjektet, Alm valdes eftersom personen har arbetat drygt 35 år inom branschen och 

har varit med sedan långt innan Reko skapades och blev ett krav för de auktoriserade 

redovisningskonsulterna. Alm är VD, ägare och auktoriserad redovisningskonsult på företaget 

Lag och taxering där han har arbetat de senaste 24 åren. På Lag och taxering arbetar tio 

redovisningskonsulter och byrån arbetar enligt Reko.  

 

2.4.2 Grant Thornton 
 

Insamlingen av empirin till studien genomfördes också via en telefonintervju 29 april 2014. 

Niva valdes som intervjussubjekt på grund av hennes långa yrkeserfarenhet, hon har arbetat 

inom yrket över 32 år. Niva är anställd som auktoriserad redovisningskonsult på Grant 

Thornton där hon har arbetat i 24 år. Byrån har 24 anställda på kontoret i Luleå och arbetar 

enligt Reko.  

 

2.4.3 EOB 
 

Insamlingen av empiri till studien har genomförts genom en personlig intervju den 25 april 

2014. Intervjusubjektet, Sandberg valdes eftersom hon är relativt ny i branschen med två års 

erfarenhet och har under hela sitt yrkesliv känt till Reko och nyligen även börjat arbeta enligt 
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det. Sandberg är redovisningskonsult på Revisionstjänst EOB AB och har arbetat där i två år, 

byrån i Luleå har 13 anställda och arbetar enligt Reko.  

 

2.4.4 Ulf Eriksson 
 

Insamlingen av empirin till studien har genomförts genom en personlig intervju den 28 april 

2014. Eriksson valdes som intervjussubjekt på grund av att han är egen företagare och har 

drivit ett redovisningsföretag i 28 år. Eriksson har arbetat inom yrket i 37 år, både som revisor 

och redovisningskonsult. I dagsläget arbetar Eriksson som redovisningskonsult och är inte 

auktoriserad. Eriksson arbetar till viss del enligt Reko.  

 

2.4.5 LRF konsult 
 

Insamlingen av empirin till studien har också genomförts genom en personlig intervju 5 maj 

2014.  Persson har arbetat inom branschen i drygt 35 år, alla dessa år har hon varit anställd 

hos LRF konsult. Byrån har tio anställda på kontoret i Luleå och de har sedan 2010 arbetat 

enligt Reko. Persson har tidigare varit auktoriserad redovisningskonsult men har inte kvar sin 

auktorisation och arbetar nu som redovisningskonsult. 

 

2.5 Datainsamling 
 

Den datainsamlingsmetod som valdes för denna studie var intervjuer, det utfördes intervjuer 

med fem olika intervjussubjekt. När studien som i detta fall bygger på en kvalitativ 

undersökningsmetod finns det tre olika intervjuformer. (Bryman & Bell, 2005) Strukturerad 

intervju där samtliga intervjussubjekt får besvara exakt samma frågor och i samma 

ordningsföljd, ostrukturerad intervju där intervjuaren brukar använda en lista över de 

frågeställningar (även kallad intervjuguide) som kommer tas upp under intervjun. 

Formuleringen och ordningsföljden mellan frågorna varierar och frågorna ställs oftast 

informellt. En semistrukturerad intervju utgår ofta från en generell intervjuguide. 

Ordningsföljden mellan frågorna kan variera och det finns möjlighet att ställa följdfrågor. 

Frågorna i en semistrukturerad intervju brukar vara mer generellt ställda än i det strukturerade 

intervjuschemat. (Lundahl & Skärvad, 1992) Vi valde därför att genomföra semistrukturerade 

intervjuer för att kunna ställa följdfrågor beroende på hur intervjusubjektet svarar och för att 

få höra intervjusubjektens tankar. Följdfrågorna bör likna varandra för att kunna genomföra 

jämförelser mellan intervjusubjekten (Bryman & Bell, 2005). För att få de mest spontana 

svaren på frågorna valde vi att inte skicka ut intervjuguiden till intervjusubjekten i förväg då 

vi inte ville styra intervjusubjekten eller låta dem skapa förutfattade meningar utifrån 

intervjufrågorna. I bilaga 1 visas intervjuguiden där huvudfrågorna är i punktform, under 

huvudfrågorna fanns följdfrågor och områden som vi ansåg att intervjuerna måste behandla 

för att kunna uppnå syftet med studien och för att kunna svara på frågeställningarna.  

 

2.5.1 Analys av empiri 
  

Efter att intervjuerna genomfördes omskrivs informationen utifrån stödanteckningar och de 

inspelningar som skedde under intervjuerna till löpande text som blev studiens empirikapitel. 

Detta är en tidskrävande och arbetsam metod men enligt Bryman och Bell (2005) förenklar 

det arbetet med resterande delar av studien. Efter att ha sammanställt empirin såg vi att det 

var fem temaområden som var mer intressanta att analysera. Det första temaområdet var 

Reko:s påverkan på redovisningskonsulternas arbete som handlar om hur handlingsstyrning 

via Reko påverkar redovisningskonsulternas arbete. Det andra temaområdet var 
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redovisningskonsulternas åsikter om att arbeta med Reko som handlar om 

redovisningskonsulternas upplevelser och åsikter om att arbeta enligt Reko:s standardiserade 

arbetsprocess. Det tredje temaområdet var Reko:s för- och nackdelar där de främsta för- och 

nackdelarna med att arbeta enligt Reko identifieras. Det fjärde temaområdet var Reko:s effekt 

på kundnyttan som handlar om hur kunderna påverkas av att redovisningskonsulterna arbetar 

enligt Reko. Det sista temaområdet heter Reko ett krav eller en rekommendation och handlar 

om huruvida Reko ska vara ett krav eller en rekommendation, om Reko alltid går att följa 

eller om redovisningskonsulterna ibland behöver avvika från Reko. Samtliga temaområden 

uppkom vid skrivande av empirikapitlet och användes även i liknande form i analyskapitlet.  

 

Den information som framkommit i empirikapitlet har sedan analyserats och tolkats för att 

identifiera skillnader och likheter mellan empirin och den teoretiska referensramen men även 

likheter och skillnader mellan de olika intervjusubjekten. Detta för att uppnå studiens syfte att 

beskriva hur handlingsstyrning via Reko påverkar redovisningskonsulternas arbete samt hur 

de upplevde att bli handlingsstyrda via denna process. Efter att denna analys var gjord 

uppkom den tredje frågeställningen, kan redovisningskonsulterna tillämpa Reko på alla olika 

redovisningsuppdrag. Detta eftersom vi ansåg att en stor del av empirin och analysen berörde 

detta ämne, därför ansåg vi att det skulle vara en egen frågeställning.  

 

2.6 Metodkritik 
 

Eftersom denna studie är kvalitativ är det lämpligt att undersöka studiens trovärdighet utifrån 

fyra olika delkriterier som skapades av Lincoln och Guba (1985). De olika delkriterierna är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta. (Lincoln & 

Guba, 1985) 

 

För att studien ska uppnå tillförlitlighet valde vi att beskriva varje intervjusubjekt och varför 

just de valdes som intervjusubjekt. För att få en stor bredd på studien har de olika 

intervjusubjekten olika bakgrund. De kommer från både stora och små företag, några är 

auktoriserade redovisningskonsulter och andra icke auktoriserade redovisningskonsulter. 

Några av intervjusubjekten har väldigt många år inom branschen medan andra är relativt nya. 

För att öka studiens tillförlitlighet har vi vid varje intervjutillfälle valt att gå igenom 

intervjusubjekts svar i slutet av intervjun för se att vi uppfattade svaren korrekt och se om 

intervjusubjektet hade något mer att tillägga. Denna studie syftade till att djupare studera 

redovisningskonsulternas arbete med Reko vilket minskar studiens överförbarhet. Delar av 

studien är mer överförbara än andra, delarna om handlingsstyrning och regel- och 

principbaserade ramverk är mer överförbara än delarna om Reko eftersom att delarna om 

Reko handlar specifikt om just det ramverket.  

 

Samtliga moment i denna studie är noggrant beskrivna och under studiens gång har vi även 

haft flera möten med vår handledare där vi har diskuterat våra tankar och resonemang runt 

studien. Denna studie har även granskats av sex andra studenter vid ett flertal tillfällen vilket 

styrker studiens pålitlighet. Slutsatserna i denna studie bygger på en analys mellan den 

teoretiska referensramen och de fem intervjusubjekten. Samtliga fem intervjusubjekt har 

ingen personlig koppling till författarna och därmed minskar möjligheten att författarna 

påverkat intervjusubjekten vid intervjutillfället. Innan studiens början var vår kunskap och 

erfarenhet av Reko och hur Reko påverkar en redovisningskonsults arbete väldigt begränsad, 

därför fanns det inte heller några förutfattade tankar om ämnet vilket styrker att studien är 

skriven utan förutfattade meningar av författarna.  
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Eftersom denna studie är utförd under våren har det funnits en del problem med att få tag i 

lämpliga intervjusubjekt. Svårigheten beror på att våren är redovisningskonsulternas 

högsäsong och många redovisningskonsulter har därför inte tid att medverka i intervjuer. 

Därför består studien inte av lika många intervjusubjekt som från början var tänkt. 

Redovisningskonsulterna som har medverkat i denna intervju har inte varit anonyma vilket 

kan i viss grad påverka de svar som framkommit i intervjuerna. Reko ramverket är relativt 

nytt vilket också har bidragit till svårigheten att hitta lämpliga intervjussubjekt eftersom att 

alla redovisningskonsulter inte har hunnit skaffa sig kunskap om detta ramverk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



9 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Kapitlet redovisar studiens teoretiska referensram, där Reko:s historik, Reko:s tio 

grundläggande krav, redovisningskonsulternas arbete enligt Reko, handlingsstyrning och 

processtyrning via Reko och regel- och principbaserade ramverk presenteras. Kapitlets 

avslutas med en sammanfattning av huvuddelarna i detta kapitel.  
 

 

3.1 Reko:s historik 
  

Fram till 2008 saknades det en standard för hur god sed skulle uppnås vid utförande av 

redovisningstjänster i Sverige. Detta gjorde att redovisningstjänsterna kunde ha en ojämn 

kvalité och redovisningskonsulternas arbete var ibland både ineffektivt och ostrukturerat. 

Under 2008 skapade FAR och SRS därför Reko, vilket är en standard för svenska 

redovisningskonsulter. Reko blev snabbt en norm för god sed vid utförande av 

redovisningstjänster och en kvalitetsstandard inom både branschen och näringslivet.  

 

Under 2009 började FAR (FAR SRS) och SRF samarbeta och skapade då en uppdaterad 

version av Reko som släpptes hösten 2009 (FAR1). Efter detta samarbete är det FAR och SRF 

som står bakom samtliga versioner av Reko. Under 2010 blev Reko det obligatoriska 

ramverket som samtliga medlemmar i FAR skulle arbeta efter. Ramverket Reko trycktes det 

året upp i tre olika böcker som redovisningskonsulterna hade att arbeta efter. (SRFkonsult6) 

Eftersom tidigare utgåvor har presenterats i flera olika böcker utan någon kronologisk ordning 

har det försvårat redovisningskonsulternas arbete med Reko (FAR3). Dan Brännström, 

generalsekreterare i FAR uttalade sig 2012 efter att ha studerat den nya Reko boken att han 

tror att den nya boken kommer bli ett utmärkt stöd för redovisningskonsulterna vid utförande 

av redovisningstjänster. Han ansåg att den nya utgåvan var mycket tydligare och mer 

användarvänlig eftersom den följer ett normalt arbetsflöde. (Dan Brännström, 2014) Den 

nyaste versionen av Reko som utkom 2014 har samma upplägg som Rekoboken 2013 men har 

uppdaterats med några få justeringar och förtydligande (FAR2).  

 

3.2 Reko:s tio grundläggande krav  
 

SRF konsult5 definierar nedan tio grundläggande krav i Reko standarden vilket ska garantera 

att Reko följer gällande lagstiftning, god redovisningssed och normer. Nedan följer ett direkt 

citat från SRF konsults webbsida (SRF konsult5). 

 

 Redovisningsverksamheten ska vara ändamålsenligt organiserad, rutiner och 

riktlinjer för kvalitetssäkring ska finnas. 

 Uppdrag ska bara antas och behållas när nödvändiga resurser i form av 

kompetens och tid finns.  

 Uppdragets omfattning och ansvarsfördelning ska beskrivas i ett undertecknat 

uppdragsavtal.  

 Redovisningskonsulten har ett utförandeansvar att uppfylla som definieras i 

uppdragsavtalet. 

 Uppdragets bemanning, utförande och rapportering ska planeras utifrån 

uppdragsgivarens behov.  

 Redovisningskonsulten ska skaffa sig nödvändig kunskap och förståelse av 

uppdragsgivarens verksamhet.  



10 

 

 Uppdraget ska utföras i enlighet med lagar och regler, god redovisningssed 

samt enligt Reko.  

 Redovisningskonsultens arbete ska dokumenteras skriftligt och så att det går att 

följa av annan.  

 Rapporter ska vara rimlighetsbedömda och tydliga, samt lämnas till rätt 

mottagare vid rätt tidpunkt.  

 Redovisningskonsulten har tystnadsplikt mot utomstående och ska följa 

yrkesetiska regler.  

 

3.3 Redovisningskonsulternas arbete med Reko 
 

Redovisningskonsulter arbetar oftast åt externa uppdragsgivare där de utför redovisnings- och 

rådgivningstjänster. Storleken på arbetsuppgifterna varierar mellan olika kunder eftersom det 

beror på hur stor kundens verksamhet är och vad kunden efterfrågar för typ av arbete. De 

vanligaste tjänsterna en redovisningskonsult utför är bokföring, löner, skattedeklarationer, 

kalkyler, faktureringar, analyser, budgetar, bokslut, deklarationer, årsredovisningar och 

bokslutsrapporter. (SRF konsult2) 

 

Reko bygger på grundläggande principer, regler och riktlinjer som ska göra att 

redovisningskonsulterna arbetar på ett systematiskt sätt vilket i sin tur leder till högre kvalité 

på deras arbete. Genom att redovisningskonsulterna arbetar enligt Reko uppnår de god sed vid 

utförandet av redovisningstjänster. (FAR akademi2) Lena Sjöblom (2014) ansvarig på FAR 

för redovisningstjänster påstår att:  

 

”Reko tydliggör redovisningstjänsterna och den auktoriserade redovisnings-

konsultens roll. Ett redovisningsuppdrag som utförs enligt Reko leder till att 

redovisningen i sig håller en hög kvalitet”. 

 

Reko ska garantera att redovisningskonsultens arbete håller hög kvalité genom hela 

arbetsgången. Tanken är att standarden ska kombineras med goda kunskaper inom 

redovisning för att på så sätt ”göra rätt på en gång”. Reko bidrar till att 

redovisningskonsultens rapportering till kunden blir tydligare och lättare att förstå samt att 

användas som beslutsunderlag. (Halling, 2014)  

 

3.3.1 Auktoriserade eller icke auktoriserade redovisningskonsulter 
 

Redovisningskonsulter kan vara auktoriserade eller icke auktoriserade. Titeln auktoriserad 

redovisningskonsult är i Sverige en skyddad titel som ställer krav på både utbildning och 

praktisk erfarenhet. Branschorganisationen SRF införde 2006 en auktorisationsordning för 

redovisningskonsulter, auktorisationsordningen ska säkerställa redovisningskonsultens 

kompetens och att deras arbete håller en hög och jämn kvalité. Samtliga 

redovisningskonsulter rekommenderas att arbeta enligt Reko, dock är det ett krav för de 

auktoriserade redovisningskonsulterna (Reko, 2014). 

 

3.3.2 Kundnytta  
 

Enligt Årsredovisningslagen och Bokföringslagen ska redovisningskonsultens arbete utföras 

enligt god redovisningssed. För att garantera att redovisningskonsultens arbete utförs enligt 

god redovisningssed ska redovisningskonsulten arbeta enligt den arbetsprocess som regleras i 

Reko (e-conomic). På en byrå där det finns en auktoriserad redovisningskonsult utökas då 
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”Reko-kravet” till att samtliga på byrån ska arbeta enligt Reko, även om de inte är 

auktoriserade redovisningskonsulter (FAR1). Det utökade kravet ska underlätta för både byrån 

och kunden eftersom det innebär att alla redovisningskonsulter arbetar efter samma 

arbetsprocess vilket gör att de kan hjälpas åt med kunderna. Detta blir en trygghet för kunden 

eftersom om den redovisningskonsult som arbetar med uppdraget blir sjuk eller av annan 

orsak är frånvarande, förenklar det när någon annan på företaget ska ta över och fortsätta 

arbetet. (FAR2) Lena Sjöblom (2014) ansvarig på FAR för redovisningstjänster påstår:  
 

”Flera berättar att Reko har skapat bättre stämning på kontoret. Det är lättare att 

dela uppdrag med varandra och man ser tydligare kunderna som byråns och inte 

sina egna. På så sätt ökar även kundnyttan. När alla följer samma arbetsprocess 

är det dessutom lättare att hjälpas åt vid exempelvis sjukdom”. 

 

När redovisningskonsulterna följer Reko blir deras arbete standardiserat vilket är till nytta för 

kunden då de vet att genom att anställa en auktoriserad redovisningskonsult får de en 

välutbildad konsult som arbetar systematiskt och ser till att arbetet håller hög kvalité (FAR3).   

Samtliga redovisningskonsulter som arbetar med Reko ska tänka kundnytta i första hand. 

Kundnyttan ökar när flera redovisningsbyråer arbetar med ramverket Reko eftersom kunden 

kan med lätthet byta byrå om denna inte är nöjd med sin nuvarande redovisningsbyrå. På den 

nya byrån kan redovisningskonsulten snabbt sätta sig in i arbetet och fortsätta där arbetet 

avslutades på grund av att Reko gör att alla arbetar enligt samma arbetsprocess och 

dokumenterar hela arbetsprocessen. Reko betonar även att redovisningskonsultens arbete ska 

vara proaktivt, det vill säga att redovisningskonsulten ska vara aktiv i sitt arbete och skapa 

kvalitet samt undvika fel. Redovisningskonsulten ska även vara initiativtagare till 

förbättringar samt åtgärder för kunden och dess verksamhet. (SRF konsult5) 

 

Eftersom alla auktoriserade redovisningskonsulter ska fokusera på att öka kundnyttan i första 

hand och göra allt i sin makt för att tillgodose kundens behov kan de i undantagsfall behöva 

frångå Reko om det är i kundens bästa intresse och gör att kundens mål uppnås effektivare. 

(Reko, 2014) Om redovisningskonsulten bedömer att denna måste avvika från Reko ska 

anledningen till detta motiveras och dokumenteras (FAR online).  

 

3.4 Handlingsstyrning och processtyrning via Reko 
 

I Rekoboken (2014) definieras den arbetsprocess som redovisningskonsulterna ska följa när 

de utför redovisningstjänster. De flesta stora företag använder sig av någon form av 

standardiserade arbetsprocesser och formella regler för att kontrollera chefer och anställdas 

handlanden och beteenden (Hopwood, 1974). Standardisering av arbetsprocesser innebär att 

det i förväg bestäms hur en arbetsprocess ska utföras, denna styrform kallas även för 

handlingsstyrning (Bruzelius & Skärvad, 2004).  

 

Merchant och Van der Stede (2007) beskriver handlingsstyrning som den mest direkta 

styrformen eftersom den kontrollerar sättet arbetet utförs på, handlingsstyrning syftar till att 

påverka själva arbetsprocessen och inte slutresultatet. Denna styrform passar när 

arbetsuppgifterna inte anses komplexa eller kräver mycket information, arbetsuppgifter som 

handlingsstyrs ska ha hög analyserbarhet och det ska endast finnas en korrekt lösning 

(Merchant & Van der Stede, 2007). Anthony och Govindarajan (2007) hävdar att 

handlingsstyrning även innefattar instruktioner om hur arbetet ska utföras, standardrutiner för 

olika processer samt hur medarbetarna ska uppföra sig på ett korrekt och önskvärt sätt. Reko 

innehåller inte några redovisningsregler utan reglerar endast hur själva arbetsprocessen ska gå 



12 

 

till (FAR akademi3). Branschorganisationen FAR betonar mycket starkt att Reko inte är en 

handbok i redovisning utan en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster. 

(FAR akademi3) Langfield-Smith och Smith (2003) säger att handlingsstyrningen består av 

både regler och standards som specificerar och granskar organisationens anställda. Företagets 

regler kommuniceras muntligt eller lärs genom erfarenhet (Hopwood, 1974). Ouchi (1979) 

menar att handlingsstyrning är en bra styrmetod när ledningen på förhand vet vilka metoder 

och handlingar som ger det bästa resultatet för organisationen. Med handlingsstyrning 

säkerställs det att arbetarna agerar utifrån företagets bästa, ledningen kan på så sätt kontrollera 

att arbetarna utför, eller inte utför, vissa handlingar beroende på om det gynnar företaget, eller 

inte gynnar företaget. Hopwood (1974) menar att detta styrsätt gör att alternativa handlingar 

begränsas vilket gör de anställdas agerande mer förutsägbara. FAR och SRS syfte med Reko 

är att redovisningskonsulternas arbete ska hålla en jämn och hög kvalité (FAR akademi2). 

 

I och med handlingsstyrning kan organisationen utveckla och standardisera bra metoder för 

att genomföra en specifik arbetsuppgift vilket ska resultera i effektivare arbete (Merchant och 

Van der Stede, 2007). Meningen med Reko är att standardisera redovisningskonsulternas 

arbete för att de ska bli effektivare (FAR akademi2) Merchant och Van der Stede (2007) 

betonar att handlingsstyrda organisationer oftast är bättre på att dokumentera tidigare 

kunskaper och arbetsprocesser. Mintzberg (1993) påstår att den ökade dokumentationen som 

handlingsstyrda organisationer har, bidrar till att organisationen har utförlig dokumentering 

över deras ackumulerade och beprövade kunskaper över tiden. Denna dokumentation hjälper 

organisationen vid utformningen av de standardiserade arbetsprocesserna. Den beprövade 

kunskapen fastställs och överförs via handlingsstyrning till samtliga medarbetare för att på så 

sätt säkerställa en hög kvalitetsnivå och öka produktiviteten i organisationen. (Mintzberg, 

1993) Reko ramverket kräver att alla handlingar som redovisningskonsulten utför ska 

dokumenteras för att ”vem som helst” ska kunna följa arbetsprocessen (Reko, 2014).  

 

3.4.1 Fördelar med handlingsstyrning och Reko 
  

Några av de fördelar med handlingsstyrning som Merchant och Van der Stede (2007) tar upp 

är att det är en direkt styrform, vilket gör att arbetsprocessen blir rätt på en gång när 

personalen med säkerhet vet hur de ska utföra arbetsuppgifterna. Genom att 

redovisningskonsulten arbetar efter den arbetsprocess som regleras i Reko ska det resultera i 

att arbetet blir rätt på en gång. Detta ska göra att arbeten som är utförda enligt ”Reko-

standarden” inte ska behöva revideras och justeras i efterhand. (SRF konsult5) Emanuel, Otley 

och Merchant (1995) hävdar att när personalen har bättre förståelse för vad organisationen 

förväntar sig av dem kommer det öka de anställdas motivation.  Eftersom de anställda vet vad 

organisationen förväntar sig av dem kräver denna form av styrning mindre övervakning än 

andra styrmodeller. En annan fördel med handlingsstyrning är att det ökar organisationens 

dokumentation över kunskaper och arbetsprocesser (Mintzberg, 1993). Enligt Reko ska allt 

arbete som redovisningskonsulterna utför dokumenteras och signeras av både kunden och 

redovisningskonsulten (Reko, 2014). Merchant och Van der Stede (2007) ser en annan fördel 

med denna dokumentation då de hävdar att dokumentationen är ett effektivt sätt att överföra 

kunskap till medarbetarna. Dokumentation kan även fungera som organisationens ”egna 

minne”, vilket resulterar i att kunskapen alltid finns kvar i organisationen även om en viktig 

medarbetare med nyckelkunskap väljer att lämna organisationen. (Merchant & Van der Stede, 

2007) Även Reko kan fungera som ett minne för organisationen eftersom den kräver att varje 

handling redovisningskonsulten utför ska dokumenteras och denna dokumentation säkerställer 

att någon annan redovisningskonsult kan överta arbetet om så behövs (SRF konsult5).  
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3.4.2 Nackdelar med handlingsstyrning och Reko 
 

Några nackdelar med handlingsstyrning som Merchant och Van der Stede (2007) tar upp är 

att det finns begränsningar med handlingsstyrning, bland annat anser de att denna styrform 

bara fungerar hos organisationer vars arbete är högt rutinbaserat. En annan nackdel med 

handlingsstyrning är att medel kan bli viktigare än mål, de anställda väljer att fokuserar mer 

på handlingen istället för på slutresultatet. (Mintzberg, 1993) Vilket även Merchant och Van 

der Stede (2007) argumenterar för. Detta resulterar i att om de anställda fokuserar för mycket 

på delarna förlorar de helhetstänket vilket kan ge förödande konsekvenser för organisationen 

då inte längre organisationens mål är i fokus. En nackdel är om ledningen inte på ett effektivt 

sätt lyckas förmedla ut det önskvärda sättet att utföra handlingarna på (Mintzberg, 1993). 

Merchant och Van der Stede (2007) menar även att strikt handlingsstyrning kan minska 

anställdas känsla av självständighet och motivation till att utvecklas inom arbetet. Som 

tidigare nämnt i problemdiskussionen tog Svensson upp problemet med att 

redovisningskonsulter väljer att inte utveckla sig och bli auktoriserade, hon hävdar att detta 

beror att redovisningskonsulterna inte vill bli handlingsstyrda via Reko (FAR akademi1). Den 

vanligaste kritiken mot standardiserade arbetsprocesser är att de anställda slutar tänka själva 

och endast gör det som förväntas av dem vilket minskar de anställdas proaktiva arbete 

(Merchant & Van der Stede, 2007). Enligt skaparna av Reko FAR och SRF ska Reko bidra till 

att höja redovisningskonsulternas proaktivitet till kunden (SRF konsult5). 

 

3.5 Regel- och principbaserade ramverk 
 

Reko består av både regler och principer, Rekoboken (2014) beskriver indelningarna enligt 

följande: 

 

”För att målsättningen ska uppnås är standarden indelad i två delar, varav den 

ena utgörs av ett ramverk med grundläggande principer och den andra av 

regelverk med tillämpningsanvisningar som ger vägledning om hur regelverket 

kan tolkas och tillämpas i praktiken. Detta innebär att varje avsnitt har sin 

regeldel med tillämpningsanvisningar. Framställningen är uppbyggd enligt ett 

processtyrt synsätt med början i grundläggande principer för ansvar och 

organisation, som följs av de olika stegen i arbetsprocessen i den ordning dessa 

normalt uppstår. Regeldelen utgörs av ett antal Reko som anger hur ett visst 

arbetsmoment ska eller bör utföras. Dessa delar är oftast mer formellt 

framställda. Tillämpningsdelen till varje regel är mera resonerande kring hur 

respektive regel bör eller kan tillämpas i det praktiska arbetet, ibland med stöd av 

något exempel. Sambandet mellan de båda delarna är dock hela tiden att 

regelverket alltid har prioritet framför tillämpningsdelarna. De senare är enbart 

till för att vägleda om hur regeln bör tolkas.” (s. 12 Reko, 2014) 

 

Under en längre tid har det diskuterats bland forskare och normgivare huruvida 

redovisningsstandarden ska vara regel- eller principbaserade (Wüstemann & Wüstemann, 

2010). En redovisningsstandard som är regelbaserad ska innehålla detaljerade regler och 

föreskrifter som anger exakt hur redovisningen ska gå till vid alla tänkbara situationer som 

kan uppstå inom redovisningen (Alexander, 1999). Vid regelbaserade system läggs ansvaret 

över på reglerna och dess utformning, så länge en redovisningskonsult har följt reglerna har 

denna gjort rätt, detta leder till att det krävs en lägre grad av professionellt omdöme vid 

tillämpning av ett sådant ramverk (Bennet, Bradbury & Prangnell, 2006). Enligt Dewing och 

Russel (2004) består principbaserade ramverk av bestämmelser och riktlinjer, detta lämnar en 
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möjlighet för redovisningskonsulterna att göra egna tolkningar och avvägningar. Vilket leder 

till att kravet på professionella bedömningar ökar (Agoglia, Doupnik & Tsakumis, 2011). 

Wüstemann och Wüstemann (2010) menar att denna öppning för egna tolkningar gör det 

lättare att tillämpa ett principbaserat ramverk på de flesta situationer. Alexander och 

Jermakowicz (2004) påstår att en redovisningsstandard ska vara både regel- och 

principbaserad för att uppnå det mest optimala redovisningsstandarden och användas vid 

samtliga situationer. Wüstemann och Wüstemann (2010) menar dock att det inte går att 

utforma ett ramverk som kan användas på alla situationer. Även FAR online påstår att det är 

omöjligt att skapa en standard som kan tillämpas vid samtliga redovisningstjänster och som 

täcker alla situationer och omständigheter. Därför är det viktigt för redovisningskonsulterna 

att tar hänsyn till relevans och väsentligheter vid användning av Reko. Detta kräver att 

samtliga redovisningskonsulter måste kunna göra egna professionella bedömningar i varje 

enskilt fall. (FAR online) 

 

I Reko finns det även ett antal obligatoriska regler så kallade ska-krav som måste uppfyllas, 

utöver detta finns det på FARs och SRFs hemsidor även ett antal vanliga frågor och svar kring 

de olika delarna i Reko. Även dessa ska ses som en vägledning till hur ramverket kan tolkas i 

enskilda situationer precis som tillämpningsdelen. Dock får dessa frågor inte företräde 

framför de olika Rekon och får inte ses som ett ramverk i sig. Enligt Reko (2014) ska 

prioritetsordningen vid tolkning och tillämpning av Reko standarden vara följande:  

 

1. Ska-kraven i ramverket 

2. Reko i regeldelen 

3. Tillämpningsanvisningar till enskilda Reko 

4. Frågor och svar som har publicerats av branschorganisationerna  

 

3.6 Sammanfattning av studiens teoretiska referensram 
 

Fram till 2008 saknades det en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster i 

Sverige. Därför skapade SRS och FAR Reko, vilket är en standard för redovisningskonsulter. 

Reko blev snabbt en norm för god redovisningssed vid utförande av redovisningstjänster och 

en kvalitetsstandard inom både branschen och näringslivet och har sedan 2010 varit ett krav 

för alla auktoriserade redovisningskonsulter att arbeta efter. (FAR1) Reko är ett standardiserat 

ramverk som bygger på principer, regler och riktlinjer som ska göra att 

redovisningskonsultens arbete får en högre kvalité. Reko ska även garantera att 

redovisningskonsultens arbete håller hög kvalité genom hela arbetsgången vilket ska resultera 

i att det ska bli ”rätt på en gång” och inte behöver revideras i efterhand. Samtliga 

redovisningskonsulter som arbetar med Reko ska tänka kundnytta i första hand och det är 

därför Reko betonar att konsultens arbete ska vara proaktivt för att uppnå så hög kundnytta 

som möjligt. (SRF konsult5) Det ska dock betonas att Reko inte är en handbok i redovisning 

utan en standard som reglerar hur själva arbetsprocessen ska gå till (FAR akademi3).  

 

Trots kravet på att samtliga auktoriserade redovisningskonsulter ska arbeta enligt Reko får de 

i undantagsfall frångå ramverket. Det kräver att samtliga redovisningskonsulter måste kunna 

göra egna professionella bedömningar i varje enskilt fall. Om redovisningskonsulten bedömer 

att denna måste avvika från Reko måste detta dokumenteras och motiveras. (FAR online) 

 

Enligt Hopwood (1974) använder sig nästan alla stora företag av någon form av 

standardiserade arbetsprocesser och formella regler för att kontrollera chefers och anställdas 

beteende. Merchant och Van der Stede (2007) beskriver handlingsstyrning som den mest 
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direkta styrformen eftersom den påverkar sättet arbetet utförs på, handlingsstyrning syftar till 

att påverka själva arbetsprocessen och inte slutresultatet. I likhet med vad Ouchi (1979) 

förespråkar är handlingsstyrning en bra styrmetod när ledningen, i detta fall FAR och SRF på 

förhand vet vilka metoder och arbetsprocesser som ger det bästa resultatet. FAR och SRF 

menar att Reko är den arbetsprocess som garanterar att redovisningskonsulternas arbete håller 

en hög kvalité.  I och med denna syrningsmodell kan FAR och SRF garantera att 

auktoriserade redovisningskonsulter utför de handlingar och arbetsprocesser som gynnar 

branschen och höjer redovisningskonsulternas status.  

 

Fördelar med handlingsstyrning: 

 Gör att arbetsprocessen blir rätt från början 

 Motivationen ökar 

 Kräver mindre övervakning 

 Ökar organisationens dokumentation av tidigare kunskaper och arbetsprocesser 

 Effektiviserar sättet att överföra kunskap till medarbetarna 

 Garantera att kunskapen finns kvar inom organisationen 

 

Nackdelar med handlingsstyrning: 

 Passar endast i vissa organisationer 

 Medel kan bli viktigare än mål 

 Ledningen måste på ett effektivt sätt lyckas förmedla ut det önskvärda sättet att utföra 

handlingarna på 

 Minskar proaktiviteten hos de anställda 

 Minskar de anställdas självständighet och motivation till utveckling 

 

En redovisningsstandard kan vara regel- eller principbaserad, en regelbaserad standard ska 

innehålla detaljerade regler och föreskrifter som anger exakt hur redovisningen ska gå till vid 

alla tänkbara situationer som kan uppstå inom redovisningen (Alexander, 1999). Ett sådant 

ramverk kräver en lägre grad av professionellt omdöme vid tillämpning (Wüstemann & 

Wüstemann). Enligt Dewing och Russel (2004) består principbaserade ramverk av 

bestämmelser och riktlinjer. Detta leder till att kravet på professionella bedömningar ökar 

(Agoglia, Doupnik & Tsakumis, 2011). Alexander och Jermakowicz (2006) påstår att en 

redovisningsstandard ska vara både regel- och principbaserad för att uppnå det mest optimala 

redovisningsstandarden och går att användas vid alla situationer. 

 

Alla redovisningskonsulter ska utföra sitt arbete enligt god redovisningssed. För att garantera 

att redovisningskonsultens arbete utförs enligt god redovisningssed ska redovisningskonsulten 

arbeta enligt den arbetsprocess som regleras i det standardiserade ramverket Reko. Samtliga 

redovisningskonsulter rekommenderas att arbeta enligt Reko, dock är det ett krav för de 

auktoriserade redovisningskonsulterna. På en byrå där det finns en auktoriserad 

redovisningskonsult utökas då kravet till att samtliga på byrån ska arbeta enligt Reko. (FAR1)  
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4 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras det material som erhållits från de semistrukturerade intervjuerna 

som genomfördes utifrån intervjuguiden som presenteras i bilaga 1. Kapitlet inleds med 

Reko:s påverkan på redovisningskonsulternas arbete, sedan kommer 

redovisningskonsulternas åsikter om att arbeta med Reko, för- och nackdelar med Reko, 

Reko:s effektivitet på kundnyttan samt Reko ett krav eller en rekommendation.  
 

 

4.1 Reko:s påverkan på redovisningskonsulternas arbete 
 

Alla företag har inte trots ”Reko-kravet” hunnit applicera Reko ramverket fullt ut på alla sina 

kunder och uppdrag. Både Alm och Sandberg påpekar att de endast är i uppstartningsfasen av 

sitt arbete med Reko, vilket gör att i dagsläget har de svårt att identifiera och förutse vilka 

effekter Reko kommer få på deras arbete i framtiden. Alm och Sandberg tror att när de arbetat 

med Reko en längre tid kommer ramverket att påverka dem annorlunda. Niva berättar att 

Grant Thornton har arbetat enligt samma arbetsprocess som Reko ramverket förespråkar långt 

innan Reko skapades vilket gör att Niva inte anser att Reko har påverkat hennes arbete i 

någon större utsträckning. Persson berättar att LRF konsult har arbetat enligt Reko sedan 2010 

när kravet kom. Eriksson väljer att till viss del följa Reko eftersom han anser att stommen 

med Reko är bra och bidrar till en bra arbetsprocess. Han menar dock att han inte har 

möjlighet att följa Reko till 100 procent, på grund av att många av hans kunder är mindre 

företag som inte skulle ha råd att betala för den extra tid som skulle krävas om han följde 

Reko fullt ut.   

 

4.1.1 Effektivitet 
 

Alm, Eriksson, Niva och Sandberg anser att Reko påverkar deras effektivitet negativt, de 

påstår att arbeta enligt Reko är väldigt tidskrävande på grund av all dokumentation som Reko 

kräver. Sandberg anser även att fokus flyttas från kunden till alla smådetaljer som Reko 

kräver att redovisningskonsulterna ska utföra, vilket gör att deras arbete blir mindre effektivt. 

Niva tror att hur effektiviteten påverkas kan vara olika från redovisningskonsult till 

redovisningskonsult, beroende på hur hög arbetsbelastning denna hade innan införandet av 

Reko. Hon menar att en redovisningskonsult som redan innan införandet av Reko hade en hög 

arbetsbelastning kommer sannolikt bli mindre effektiv när denne ska arbeta enligt Reko. 

Eftersom arbetsprocessen enligt Reko är väldigt tidskrävande kommer det resultera i att 

redovisningskonsulten får en enorm arbetsbörda. Persson anser inte att Reko påverkar hennes 

effektivitet på något sätt alls. 

 

4.1.2 Kvalité 
 

Alm anser att i dagsläget påverkar inte Reko kvalitén på hans arbete men tror att över tid 

kommer det förmodligen höja kvalitén på redovisningsarbetet. Även Sandberg tror att Reko 

kommer bidra till högre kvalité men framför allt anser hon att Reko kommer bidra med 

säkerhet för både redovisningskonsulten och kunden, eftersom hela arbetsprocessen finns 

dokumenterad. Niva berättar att hennes arbete alltid hållit hög kvalité och tror inte Reko 

kommer förändra det, dock påpekar hon att Reko skapar en medvetenhet som gör att hon som 

redovisningskonsult alltid ”tänker efter en extra gång innan hon tar ett beslut.” Persson 

tycker att Reko höjer kvalitén på arbetet, men framför allt att det är en stor trygghet för både 

redovisningskonsulten och kunden. Eriksson anser att efter många år inom yrket behöver han 

inte ett ramverk för att veta att hans arbete håller hög kvalité. Han tror emellertid att hans 
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yngre kollegor som inte har lika många år inom yrket kan uppleva Reko som en trygghet för 

att garantera att deras arbete håller hög kvalité.  

 

Eriksson påstår att hans arbete med Reko inte bidrar till att arbetet blir rätt på en gång utan 

han menar att redovisningskonsultens arbete alltid ska bli rätt på en gång, det ska inte spela 

någon roll vilken arbetsprocess denna använder utan slutresultatet ska ändå bli detsamma. 

Alm tror att om en redovisningskonsult lyckas följa Reko kommer det garantera att arbetet 

blir rätt på en gång, enligt Alm är problematiken att alltid följa ramverket. Persson och Niva 

tycker att arbetet med Reko bidrar till att arbetet blir rätt på en gång och behöver inte justeras. 

Sandberg å andra sidan menar att det är svårt att göra rätt på en gång då det finns så många 

smådetaljer vilket gör att det är lätt att missa något. Men även hon anser att en del av Reko:s 

regler och principer är lite otydliga vilket gör att redovisningskonsulten måste ta egna beslut 

och därför är det svårt att lyckas följa ramverket i alla situationer.  

 

4.1.3 Samarbete kollegor emellan 
 

Niva, Persson och Sandberg berättar att Reko ökar och underlättar samarbetet mellan 

kollegorna på byrån. Eriksson har i dagsläget inga kollegor men tror i likhet med de andra att 

Reko kan underlätta samarbetet på en byrå. Niva berättar att det är vanligt att 

redovisningskonsulterna på byrån samarbetar och att Reko:s detaljerade arbetsprocess gör att 

de med lätthet kan hjälpas åt och till och med ta över varandras kunder vid behov. Persson 

påpekar att i och med Reko blir allas arbetsprocess lika vilket underlättar samarbetet 

kollegerna emellan. Sandberg berättar att hon och hennes kollegor just nu sitter och går 

igenom Rekoboken kapitel för kapitel och att hon har en stor tilltro till att Reko kommer öka 

samarbetet kollegor emellan. Eftersom de då lätt kommer kunna hjälpas åt med kunderna och 

vid sjukdom kunna ta över någon annans arbete då alla arbetar efter samma rutiner och har 

samma upplägg. Alm anser att i dagsläget kommer Reko inte påverka samarbetet med 

kollegorna. Han säger att detta beror på att alla som arbetar på byrån just nu har arbetat 

tillsammans en längre tid och alltid haft ett bra samarbete. Alm poängterar dock att han tror 

att Reko kommer gynna och förenkla samarbetet kollegor emellan sett över tid när nya 

medarbetare börjar arbeta på byrån.  

 

4.2 Redovisningskonsulternas åsikter om att arbeta med Reko 
 

Niva berättar att när byrån skulle införa Reko kände sig många osäkra på hur de skulle lyckas 

arbeta enligt det nya ramverket. Alm beskrev att i början av arbetet med Reko var känslan att 

det var ”oöverskridligt” att lyckas arbeta efter Reko. Även Sandberg berättar att när hon och 

hennes kollegor gick kursen om Reko blev de ”rädda och kände oh shit, hur ska vi lyckas 

arbeta enligt detta regelverk?” Trots att Persson har arbetat enligt Reko länge minns hon hur 

det kändes i början då byrån skulle börja arbeta efter regelverket, hon berättade att det kändes 

som ett berg, omöjligt att bestiga. 

 

Niva, Persson och Alm anser att Reko bidrar till att tydliggöra vad som förväntas av dem som 

redovisningskonsulter eftersom Reko är väldigt tydlig med sina ska-krav och hur 

rapporteringar ska gå till. Sandberg tycker att Reko framför allt tydliggör vilket ansvar hon 

som redovisningskonsult har. Medan Eriksson påstår att Reko inte tydliggör hans roll som 

redovisningskonsult, utan han påstår att det viktigaste är att redovisningskonsulten utgår från 

kundens behov vilket inte kan regleras i ett ramverk. Olika kunder har olika krav och 

förväntningar vilket gör att redovisningskonsulten måste möta varje kund på ett unikt sätt.  
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4.2.1 Motivation 
 

Niva anser att generellt påverkas inte hennes motivation då hon blir handlingsstyrd via Reko. 

Dock berättar Niva att ibland kan motivationen svikta när hon anser att den dokumentation 

som Reko kräver är onödig, eftersom kunden inte efterfrågar eller ens vet om att denna 

dokumentation sker utan endast blir fakturerad för den. Persson anser att Reko inte påverkar 

hennes motivation utan att det bara är positivt att alla på byrån arbetar på samma sätt. Även 

Eriksson påstår att hans motivation inte påverkas av Reko eftersom han väljer att frångå Reko 

ramverket när han anser att Reko är överflödigt. Alm å andra sidan påstår att hans motivation 

påverkas väldigt negativt av Reko och gör att han känner sig väldigt kontrollerad och styrd. 

Sandberg anser att handlingsstyrningen via Reko inte påverkar hennes motivation utan hon 

säger att ”det är något jag måste finna sig i eftersom hela byrån arbetar efter Reko och då ska 

även jag göra det.” Sandberg berättar att just nu anser hon att det är mer spännande att prova 

på ett nytt arbetssätt (Reko).  

 

4.2.2 Självständighet 
 

Eftersom Eriksson själv väljer när han vill följa Reko och inte, påverkas inte hans 

självständighet, han påstår dock att om han skulle vara tvungen att strikt följa Reko skulle han 

känna sig väldigt styrd. Eriksson berättar att detta är en av anledningarna till att han har valt 

att inte förbli auktoriserad redovisningskonsult eftersom han inte vill bli handlingsstyrd via 

Reko. Han vill inte att fokus ska vara på att uppnå de krav som Reko ställer utan vill istället 

fokusera på att uppnå de önskemål hans kunder har. Alm som måste arbeta enligt Reko tycker 

att det påverkar hans känsla av självständighet negativt, Reko gör att han känner sig styrd och 

att inte får använda sitt eget omdöme. Alm tror dock att anledningen till att han blir så 

påverkad av Reko beror på att under större delen av hans yrkesliv som redovisningskonsult 

har han endast haft redovisningsrådets rekommendationer att förhålla sig till. Dessa 

rekommendationer berättar han var väldigt svävande och lämnade stort utrymme för 

redovisningskonsulten att arbeta efter eget huvud så länge god redovisningssed uppnåddes. 

Skillnaden från att arbeta efter eget huvud till att bli detalj- och handlingsstyrd via Reko gör 

att Alm har svårt att acceptera övergången. Han påstår dock att de yngre kollegorna på byrån 

inte delar hans upplevelse av att bli styrd av Reko eftersom de inte har lika mycket att förhålla 

sig till. Alm valde att förklara detta genom att berätta om när bilbälteslagen kom:  

 

”Jag har ju upplevt bilbälteslagen, från det att det blev lag i framsätet till att det 

blev lag i baksätet. Många tyckte det var idiotiskt att införa det i framsätet och i 

baksätet var det ännu mer idiotiskt men nu är det fullständigt självklart för oss att 

använda bilbälte, både i fram- och baksätet.” 

 

Alm menar att det går att dra paralleller mellan införandet av bilbälteslagen och införandet av 

Reko, när något nytt införs känns det onödigt och komplicerat i början. Men Alm tror att i 

framtiden kommer Reko vara lika naturligt att arbeta efter såsom bilbältet är idag och 

redovisningskonsulterna kommer inte kunna kan tänka sig något annat.  

 

Även Niva anser att hennes känsla av självständighet påverkas negativt när hon arbetar efter 

Reko, eftersom ramverket har strikta krav om hur arbetsprocessen ska utföras och vad den ska 

innehålla. Detta gör att Niva ifrågasätter sig själv och sitt arbete mer än tidigare och känner att 

”hotet” om granskning ständigt hänger över henne. Hon vågar inte arbeta efter eget huvud 

eftersom hon då är rädd att missa något. Sandberg känner inte att Reko påverkar hennes 

känsla av självständighet men förtydligar dock att arbetet med Reko är relativt nytt på byrån 
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vilket gör att hon inte sett dess fulla effekt än. Även Persson tycker att Reko inte påverkar 

hennes känsla av självständighet. 

 

4.2.3 Proaktivitet 
 

Alm, Niva och Eriksson anser att proaktivitet i första hand är ett personlighetsdrag, Alm har 

en väldigt bestämd åsikt om att proaktivitet inte kan förbättras på grund av ett ramverk. Han 

menar på att de redovisningskonsulter som brinner för sitt arbete kommer automatiskt arbeta 

mer proaktivt, proaktivitet går inte att påtvinga ”antingen finns det eller inte.” Även Eriksson 

menar att redovisningskonsultens proaktivitet beror på vilka ambitioner denne har med sitt 

arbete. Dock påpekar Eriksson att han tror att Reko till viss del kan hjälpa till att förbättra 

redovisningskonsultens proaktivitet. Niva påstår också att Reko till viss del kan påverka 

proaktiviteten hos redovisningskonsulterna, men påpekar att proaktivitet främst är ett 

personlighetsdrag som inte kan styras av ett ramverk. Sandberg anser att Reko kommer öka 

proaktiviteten hos redovisningskonsulterna eftersom många av punkterna i Reko är i 

förebyggande syfte till exempel uppdragsbreven och kvittenserna. Det ökade skyddet och den 

ökade dokumentationen som Reko bidrar till hävdar Sandberg gör att 

redovisningskonsulternas arbete blir mer proaktivt. Persson anser också att Reko gör hennes 

arbete mer proaktivt, hon menar att när hon går igenom alla steg som Reko kräver upptäcker 

hon ofta sakfrågor som hon annars inte skulle ha upptäckt. Detta gör att hon arbetar mer 

proaktivt mot kunden. 

 

4.3  Fördelar och nackdelar med Reko 
 

Sandberg anser att de främsta fördelarna med Reko är att det ökar redovisningskonsulternas 

uppmärksamhet och minskar risken för att bli stämd på skadeståndsansvar så länge 

redovisningskonsulterna följer Reko. Sandberg menar även att den standardiserade 

arbetsprocessen gör att kollegorna emellan kan samarbeta och överta varandras arbeten. Även 

Persson anser att den största fördelen med Reko är att alla arbetar på samma sätt vilket gör att 

redovisningskonsulterna kan hjälpas åt med kunderna. Eriksson anser främst att Reko är ett 

bra stöd vid utförande av redovisningstjänster. Alm tycker att den främsta fördelen med Reko 

är att det skapar enighet inom branschen vilket gör att alla redovisningskonsulter får en 

gemensam syn på hur rapportering och dokumentering ska gå till. Han påstår även att Reko 

underlättar revisionsarbetet. Niva påstår att Reko med alla dess krav gör att 

redovisningskonsulten tänker efter mer än en gång och ser till att redovisningskonsulten alltid 

gör sitt yttersta eftersom det alltid finns en risk att redovisningskonsulten kommer bli 

granskad.  

 

Samtliga intervjusubjekt anser att den största nackdelen med att arbeta enligt Reko är att det 

är väldigt tidskrävande, framförallt all dokumentation. Persson tycker att all den extra 

dokumentation som Reko kräver kan kännas pressande. Sandberg, Alm, Eriksson och Niva 

påpekar att denna extra tid som det tar att arbeta efter Reko resulterar i högre fakturor till 

kunderna.  

 

4.4 Reko:s effekt på kundnyttan 
 

Samtliga intervjusubjekt påstår att deras kunder inte känner till Reko och ingen av dem tror 

att deras arbete med Reko bidrar till att de får fler kunder. Sandberg påpekar dock att i 

längden när Reko har blivit mer ”känt” kan det leda till att byrån får fler kunder då meningen 

med Reko är att det ska vara en kvalitetsstämpel. Även Persson tror att om kunderna visste 
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vad Reko är skulle det kunna bidra till fler kunder. Alm påstår att hur mycket kunder en byrå 

får beror på redovisningskonsulternas personlighet och passion för arbetet, inte vilket ramverk 

de använder. Sandberg, Alm, Eriksson och Niva påstår att Reko inte ökar kundnyttan utan 

tvärtom minskar kundnyttan eftersom de största skillnaderna för deras kunder är att när 

redovisningskonsulterna arbetar enligt Reko tar arbetet längre tid och kunderna får en dyrare 

faktura på grund av detta.  

 

4.4.1 Fokus på detaljer eller helheten 
 

Eriksson poängterar att Reko är mer ett hjälpverktyg/ramverk för redovisningskonsulterna och 

revisorerna än för kunderna. Han anser att Reko skapades för att hjälpa 

redovisningskonsulterna att utföra sitt arbete, inte för att hjälpa kunderna att få ett bättre 

redovisningsunderlag. Han tycker att Reko tar bort fokusen från kunden och det denna 

efterfrågar och fokuserar istället på detaljer i arbetsprocessen. Sandberg anser att Reko gör att 

hon fokuserar på att utföra alla detaljer i arbetsprocessen rätt vilket i sin tur leder till att hon 

upplever att helhetsperspektivet kan gå förlorat. Sandberg påpekar att det är lite för mycket 

arbete med och runt Reko. Även Niva anser att Reko bidrar till att flytta fokus till 

arbetsprocessen istället för till slutresultatet. Reko bidrar till att redovisningskonsultens fokus 

ligger på att följa ramverket istället för att uppfylla kundens behov. Alm tycker att 

redovisningskonsulternas arbete i och med Reko mer och mer liknar revisionsarbetet där 

”punkter” ska följas och prickas av. Att följa Reko resulterar i att alla detaljer blir rätt, dock 

menar han att helheten kan bli lindande eftersom fokus ligger på att följa ramverket till punkt 

och pricka istället för att se till att helheten blir rätt och att kunden får det den efterfrågar. 

Persson har en annan syn på detta och tycker att Reko bidrar till att alla delar uppnås och blir 

rätt och menar på så sätt att även helheten blir rätt, hon tror inte att Reko bidrar till att fokus 

försvinner från slutresultatet. 

 

4.5 Reko ett krav eller en rekommendation  
 

Niva, Sandberg, Persson och Alm anser att det är bra att Reko är ett krav. Både Sandberg och 

Persson tycker det är en bra balans mellan regler och principer i Reko, båda påstår även att 

Rekoboken är relativt lätt att tolka för alla som har någon ekonomisk bakgrund. Sandberg 

berättar att Rekoboken består av många upprepningar där många uppgifter ska bearbetas på 

samma sätt, ibland måste dock redovisningskonsulten göra egna tolkningar och bedömningar. 

Sandberg anser att det inte krävs någon hög professionell bedömning för att kunna göra dessa 

tolkningar och bedömningar och kunna arbeta enligt Reko.  

 

Trots att Alm tycker att ”Reko-kravet” är bra menar han att Reko inte ska vara på den 

detaljnivå som det är i dagsläget. Han anser att det bästa skulle vara om Reko:s ska-krav var 

mer generella och att de på detaljnivå endast skulle vara rekommendationer. Alm påstår att 

alla detaljkrav gör Reko enkel att tolka eftersom det är punktligt beskrivet hur 

redovisningskonsulternas arbete ska gå till. Han menar emellertid att problemet är att omsätta 

tolkningarna av Reko till verkligheten, för att kunna göra detta krävs en viss grad av 

professionalitet och kunskap. Alm påstår dock att det viktigaste är att redovisningskonsulten 

har ambitionen att göra rätt och ett sunt förnuft.  

 

Även Niva anser att ”Reko-kravet” är bra men påstår att det är väldigt viktigt att komma ihåg 

att deras kunder är människor och inte fastna i ramverken. Med det menar hon att 

redovisningskonsulter inte får ”stirra sig blind” på ramverken och på så sätt glömma kunden.  

Hon anser att det är lätt hänt eftersom att Reko består av så många regler (ska-krav) och 
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principer vilket gör redovisningskonsulternas arbete standardiserat och då är det lätt att 

glömma att varje kund har olika behov. Niva anser att Reko är lätt att tolka och att reglerna är 

tydliga men att det krävs en viss professionell förmåga av redovisningskonsulten för att kunna 

utföra arbetet enligt Reko. Hon berättar att hon själv ofta tar hjälp av sina kollegor för att 

kunna följa ramverket.  

 

Eriksson har en annan åsikt om ”Reko-kravet”, han anser att Reko inte ska vara ett krav utan 

en rekommendation. Han menar att Reko borde vara principbaserat och inte bestå av regler 

för att kunna vara ett hjälpmedel så att redovisningskonsulterna kan utföra ett bra arbete. 

Eriksson påstår att när Reko som i dag är ett tvång bidrar till att redovisningskonsulterna inte 

använder sitt egna sunda förnuft, vilket leder till att kunderna inte ses som individer och får 

det bästa redovisningsarbetet. Eriksson anser att det krävs en viss erfarenhet inom branschen 

och professionalitet för att kunna tolka och använda Reko på rätt sätt.  

 

4.5.1 Går det att alltid följa Reko? 
 

Persson tycker att Reko med sin regel- och principdel kan appliceras på alla kunder och 

uppdrag, hon poängterar att det är för att ramverket består av just regler och principer. 

Eriksson, Niva, Sandberg och Alm anser dock att Reko inte går att applicera på alla kunder 

och situationer. Sandberg tycker generellt att Reko är lätt att applicera på de flesta situationer, 

eftersom hon anser att Reko är så pass brett. Hon påpekar dock att alla kunder är olika och 

kräver olika saker vilket gör att redovisningskonsulten måste se till kundens behov i första 

hand och då blir det svårt att följa Reko hela vägen ut, vissa smådetaljer anser hon är i 

kundens bästa att frångå. Eriksson påstår att ”ett simpelt regelverk inte kan anpassas till alla 

olika redovisningsuppdrag som en konsult har.” Han menar att alla kunder efterfrågar olika 

tjänster vilket gör att han inte kan följa Reko hela vägen. Han påstår att han i första hand ser 

till att uppfylla kundens behov och i andra hand ser om han kan uppfylla kundens behov 

genom att följa Reko, dock upplever han att det är sällan han kan uppnå kundens behov 

genom att följa Reko fullt ut. Även Alm menar att det är omöjligt att skapa ett ramverk som 

går att applicera på alla situationer.  

 

4.5.2 Avvikelser från Reko 
 

Persson berättar att hon aldrig har behövt avvika från Reko, hon tycker att ramverket är så 

pass brett att det går att använda vid varje uppdrag. Enligt Persson har det aldrig ens funnits 

en tanke på att behöva avvika från ramverket, hon säger att hon trivs med ramverket och det 

är lätt att arbeta med. Alm påstår dock att det är omöjligt att följa Reko till 100 procent, på 

grund av att det skulle vara alldeles för tidskrävande och inte maximera kundnyttan. Därför 

väljer Alm ofta att avvika från Reko när han tycker att ramverket blir för detaljstyrt och 

påverkar kunden negativt. Alm tycker inte det är ett svårt beslut att veta när han ska följa och 

när han ska avvika från Reko. Han påstår att han litar på sin egen erfarenhet eftersom han har 

arbetat så pass länge inom branschen och anser sig veta vad som är rätt. Alm säger att han vet 

när ett avvikande från Reko ändå ger samma slutresultat till kunden bara på ett effektivare 

sätt. Även Eriksson väljer att ständigt avvika från Reko då han anser att strikt följa ramverket 

är för tidskrävande och uppfyller inte hans kunders olika behov. Eriksson sätter alltid kundens 

behov i fokus och tycker därför inte att det är ett problem att veta när Reko ska följas eller 

avvikas från, han gör det som ger bäst resultat för hans kunder.  

 

Niva säger att hon vid enstaka fall har avvikit från Reko, hon ansåg att besluten att avvika 

från Reko har varit problematiska och väljer därför att alltid diskutera med en kollega först. 
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Sandberg berättar att EOB just nu håller på att implementera Reko men har inte hunnit arbeta 

in alla kunder i systemet vilket gör att de just nu har en del ”avvikande kunder” vars uppdrag 

de inte utför enligt Reko. Bland de kunder som EOB redan arbetar enligt Reko med har 

Sandberg inte behövt avvika från Reko än. Hon påstår dock att i framtiden tror hon att det 

finns smådetaljer i Reko som hon kommer välja att avvika från för kundens bästa. Hon 

poängterar att redovisningskonsulterna ibland måste hitta egna lösningar för kundens bästa, 

men i största möjliga mån hålla sig inom Reko.   



23 

 

5 ANALYS 
 

I följande kapitel analyseras materialet från de fem temaområdena; Reko:s påverkan på 

redovisningskonsulternas arbete, redovisningskonsulternas åsikter om att arbeta med Reko, 

Reko:s för- och nackdelar, Reko:s effekt på kundnyttan samt Reko ett krav eller en 

rekommendation. Som sedan kopplas samman och jämförs med den teoretiska referensramen 

som leder vidare till studiens slutsatser. 
 

 

5.1 Hur påverkar Reko redovisningskonsultens arbete? 
 

I tabellen nedan sammanställs empirin över hur Reko påverkar redovisningskonsulternas 

arbete i form av effektivitet, kvalité samt samarbete.  

 

TABELL 1: Redovisningskonsulternas arbete med Reko 

 

 Effektivitet Kvalité Samarbete 

Alm Minskar Opåverkad Opåverkad/ökar 

Eriksson Minskar Opåverkad - 

Niva Minskar Opåverkad/ökar Ökar 

Persson Opåverkad Ökar Ökar 

Sandberg Minskar Opåverkad Ökar 

 

Ett av intervjusubjekten påstår att Reko inte påverkar hennes effektivitet alls medan 

resterande intervjusubjekten påstår att effektiviteten minskar när de arbetar enligt Reko. Detta 

tyder på att den standardiserade arbetsprocessen som Reko förespråkar är väldigt tidskrävande 

eftersom den kräver att samtliga moment ska dokumenteras. Skaparna av ramverket påstår att 

Reko ska höja redovisningskonsulternas effektivitet, vilket är i linje med Merchant och Van 

der Stede (2007) påstående om att handlingsstyrning ska höja effektiviteten hos arbetarna. I 

detta fall skiljer sig empirin från den teoretiska referensramen. Detta eftersom samtliga 

intervjusubjekt påstår att Reko inte ökar deras effektivitet utan tvärtom gör deras arbete 

mindre effektivt. En anledning till att redovisningskonsulterna upplever att Reko gör deras 

arbete mindre effektivt kan bero på att det nya ramverket upplevs tidskrävande och ställer 

höga krav på dokumentation. Mycket av denna dokumentation upplevde intervjusubjekten 

som onödig eftersom kunden inte begär eller någonsin kommer att se dessa dokument. 

Studiens resultat tyder på att det är denna onödiga dokumentation som är den största 

anledningen till att redovisningskonsulterna upplever att deras arbete blir mindre effektivt.  

 

FAR och SRF arbetar ständigt med att uppdatera Reko (FAR akademi2), men baserat på 

Ouchis (1979) uttalande tyder det på att handlingsstyrning via Reko i dagsläget kanske inte är 

det effektivaste sättet för en redovisningskonsult att arbeta. Det kan tolkas som att FAR och 

SRF inte har lyckas utveckla Reko till sin fulla potential än och därför bidrar inte ramverket 

till den effektivitetshöjning som var tanken från början.  

 

De flesta intervjusubjekten anser att Reko höjer kvalitén på redovisningskonsulternas arbete, 

två av intervjusubjekten anser att Reko inte i dagsläget höjer kvalitén på deras arbete. FAR 

och SRF hävdar att Reko ska höja kvalitén på redovisningskonsulternas arbete vilket styrks av 
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Mintzbergs (1993) påstående om att standardiserade arbetsprocesser ska säkerställa en hög 

kvalitetsnivå (FAR akademi2). Majoriteten av intervjusubjektens åsikter styrker den teoretiska 

referensramen, medan två av intervjusubjekten inte delar denna åsikt. Denna skillnad kan 

tänkas bero på att dessa två intervjusubjekt har arbetat relativt kort tid med Reko. Det kan 

tänkas ta ett tag innan redovisningskonsulten har hunnit arbeta in sig med ramverket och på så 

sätt höja kvalitén på sitt arbete.  

 

Flera av intervjusubjekten tycker att den standardiserade arbetsprocessen som enligt Reko ska 

följas bidrar till att deras arbete blir rätt på en gång. Ett av intervjusubjekten menar å andra 

sidan att redovisningskonsultens arbete alltid ska bli rätt på en gång. Ett annat av 

intervjusubjekten har en motsatt åsikt, hon anser att det är nästintill omöjligt att göra allt rätt 

på en gång. FAR och SRF menar i enlighet med Merchant och Van der Stede (2007) att 

handlingsstyrning via Reko ska bidra till att arbetsprocessen blir rätt på en gång (SRF 

konsult5). I detta fall finns en överensstämmelse mellan empirin och den teoretiska 

referensramen där större delen av intervjusubjekten i enlighet med tidigare studier (Merchant 

& Van der Stede, 2007) anser att Reko bidrar till att arbetsprocessen blir rätt på en gång. 

Detta kan bero på att redovisningskonsultens arbete består av så många komplexa detaljer att 

det behövs ett ramverk att kunna ”luta sig mot”. Skillnaden mellan dessa intervjusubjekts 

åsikter kan bero på hur pass mycket erfarenhet de har som redovisningskonsult. Ett av 

intervjusubjekten har arbetat som redovisningskonsult väldigt länge, är trygg i sin roll som 

redovisningskonsult och vet hur han ska arbeta så att arbetet blir rätt medan det andra 

intervjusubjektet inte har lika lång erfarenhet som redovisningskonsult och är därför inte lika 

trygg i sin roll.  

 

Att standardiserade arbetsprocesser förbättrar samarbetet mellan kollegor är något som både 

empirin och den teoretiska referensramen är eniga om. Detta analyseras vidare under avsnitt 

5.3 Reko:s målöverstämmelse med handlingsstyrning.  

 

5.2 Rekos: påverkan på redovisningskonsulternas upplevelse 
 

I tabellen nedan sammanställs empirin över hur Reko påverkar redovisningskonsulternas 

upplevelse när det kommer till motivation, självständighet och proaktivitet.  

 

TABELL 2: Hur Reko påverkar redovisningskonsulternas upplevelse 

 

 Motivation Självständighet Proaktivitet 

Alm Minskar Minskar Opåverkad 

Eriksson Opåverkad Opåverkad/minskar Opåverkad 

Niva Opåverkad/minskar Opåverkad Opåverkad 

Persson Opåverkad Minskar Ökar 

Sandberg Opåverkad Opåverkad Ökar 

 

Nästan alla intervjusubjekt berättar att de tycker Reko ramverket förtydligar vad som 

förväntas av dem som redovisningskonsulter och hur de ska utföra sitt arbete på ett korrekt 

sätt. Ett av intervjusubjekten har en avvikande åsikt och tycker att det är kundernas 

efterfrågan som bestämmer vad som förväntas av honom vid varje enskilt fall. Emanuel, 
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Otley och Merchant (1995) påstår att handlingsstyrning ska förbättra de anställdas förståelse 

för vad organisationen förväntar sig av dem. Empirin styrker tidigare studier till stor del 

eftersom att större delen av intervjusubjekten i likhet med Emanuel, Otley och Merchant 

(1995) tycker att Reko tydliggör deras arbete som redovisningskonsulter. Skillnaden mellan 

intervjusubjekten kan bero på att ett av intervjusubjekten inte omfattas av ”Reko-kravet” och 

därför inte heller har något större incitament att försöka utföra sitt arbete enligt Reko 

standarden. Detta möjliggör för intervjusubjektet att arbeta ”baklänges”, det vill säga först 

kunden sedan Reko, istället för de övriga intervjusubjekten som måste uppfylla Reko för att 

sedan via Reko uppfylla kundens behov.   

 

Större delen av intervjusubjekten påstår att Reko inte påverkar deras motivation. Ett av 

intervjusubjekten anser att hennes motivation generellt inte påverkas av Reko, men när den 

väl påverkas är det i negativ riktning. Ett annat av intervjusubjekten påstår dock att hans 

motivation påverkas oerhört negativt av att bli handlingsstyrd via Reko. Emanuel, Otley och 

Merchant (1995) menar att handlingsstyrning bidrar till att de anställdas motivation ökar. På 

denna punkt motsätter sig empirin och tidigare studier (Emanuel, Otley & Merchant, 1995) 

eftersom ingen av intervjusubjekten anser att arbetet via Reko ökar deras motivation, tvärtom 

berättar flera av intervjusubjekten att Reko kan påverka deras arbete negativt. Denna skillnad 

kan bero på att redovisningskonsulterna verkar uppleva att Reko är tidskrävande att arbeta 

enligt och att det förhindrar dem att arbeta enligt eget huvud. Att inte få tänka själv och arbeta 

efter eget huvud påverkar både motivationen och självständigheten (vilket diskuteras i stycket 

nedan) i negativ riktning. 

 

De flesta intervjusubjekten anser att deras självständighet inte påverkas av att arbeta enligt 

Reko. Två av intervjusubjekten har starka åsikter om att deras självständighet påverkas 

negativt när de arbetar enligt Reko. En vanlig nackdel med handlingsstyrning enligt Merchant 

och Van der Stede (2007) är att de anställdas känsla av självständighet minskar. Detta påvisar 

också delar av empirin, där två av intervjusubjekten upplever att arbetet med Reko minskar 

deras känsla av självständighet. En del av denna skillnad mellan intervjusubjektens åsikter 

kan bero på att ett av intervjusubjekten inte har speciell lång arbetslivserfarenhet och har då 

inte så mycket annat att förhålla sig till, Reko har under hela hennes yrkesliv funnits i 

”bakgrunden”. Den andra av dessa två intervjusubjekt har å andra sidan under större delen av 

sitt yrkesliv haft endast god redovisningssed att förhålla sig till och därmed tillåtits att arbeta 

efter eget huvud. ”Reko-kravet” gör att han inte längre kan arbeta efter eget huvud utan ska 

arbeta efter Reko:s arbetsprocess vilket påverkar hans känsla av självständighet negativt. 

Detta påstående styrks även av ett annat intervjusubjekt som anser att Reko bidrar till att 

redovisningskonsulten inte får arbeta enligt eget huvud och därför har han valt att inte förbli 

auktoriserad redovisningskonsult. En tolkning som kan göras utifrån dessa resultat är att det är 

viktigt för många redovisningskonsulter att få arbeta enligt eget huvud, och inte endast arbeta 

efter standardiserade arbetsprocesser.  

 

Två av intervjusubjekten påstår att Reko gör deras arbete mer proaktivt. Resterande 

intervjusubjekt anser dock att proaktivitet är ett personlighetsdrag som inte påverkas av ett 

ramverk. FAR påstår att redovisningskonsulter som arbetar enligt Reko kommer arbeta mer 

proaktivt (SRF konsult5). Medan Merchant och Van der Stede (2007) påstår att 

handlingsstyrda arbetsprocesser gör att de anställdas proaktivitet minskar. I detta fall stämmer 

två av intervjusubjektens åsikter med FAR, medan ingen av intervjusubjektens svar stämmer 

överens med tidigare studier. Tre av intervjusubjekten påstår att proaktivitet är ett 

personlighetsdrag vilket då betyder att proaktivitet varken förbättras eller försämras beroende 

på vilken arbetsprocess redovisningskonsulten har. Trots att det mesta tyder på att Reko inte 
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påverkar redovisningskonsulternas proaktivitet är det svårt att urskilja detta eftersom vi 

upplever att intervjusubjekten har olika tolkningar om vad proaktivitet avser.   

 

5.3 Reko:s målöverenstämmelse med handlingsstyrning 
 

Denna del visar när Reko uppnår målöverenstämmelse med handlingsstyrning. Majoriteten av 

intervjusubjekten anser att Reko ökar och underlättar samarbetet kollegor emellan. Medan ett 

av intervjusubjekten inte anser att Reko i dagsläget ökar samarbetet på byrån, men detta beror 

på att de redan har ett ”perfekt” samarbete, dock tror han att Reko skulle hjälpa att öka 

samarbetet mellan byrån och en nyanställd. Sjöblom (2014) påstår att de standardiserade 

arbetsprocesserna som Reko förespråkar ska underlätta samarbetet mellan 

redovisningskonsulterna, då redovisningskonsulterna lättare kan dela uppdrag med varandra. 

Detta påstår även intervjusubjekten är en stor fördel. I detta avseende styrker empirin den 

teoretiska referensramens påstående om att Reko ska underlätta samarbetet 

redovisningskonsulter emellan.   

 

Även när det kommer till nackdelar med handlingsstyrning fanns det målöverensstämmelse 

mellan Reko och handlingsstyrning. Alla intervjusubjekt utom ett anser att 

handlingsstyrningen via Reko gör att de fokuserar mer på att följa ramverket, det vill säga 

detaljer, istället för att fokusera på helheten. Ett av intervjusubjekten anser å andra sidan att 

hon fokuserar lika mycket på båda delarna, detaljerna och helheten. Handlingsstyrning 

kritiseras ofta, för att i och med denna styrform är det lätt hänt att medel blir viktigare än mål. 

Både Mintzberg (1993) och Merchant och Van der Stede (2007) argumenterar för att 

handlingsstyrning kan resultera i att de anställda fokuserar mer på detaljer och handlingar än 

på helheten och slutresultatet. Denna skillnad kan bero på att Reko:s arbetsprocess är så pass 

detaljstyrd vilket resulterar i att redovisningskonsulterna ”stirrar sig blinda” på att uppfylla att 

alla detaljer blir rätt utförda. Vi tror att detta kan bli förödande för kunderna eftersom att 

redovisningskonsulterna i första hand fokuserar på att göra rätt och följa Reko ramverket.  

Denna ”detaljfokus” kan leda till att helheten tappas bort och det är inte säkert att kunden får 

det bästa möjliga slutresultatet. En anledning till varför redovisningskonsulterna är så 

fokuserade på att uppfylla alla Reko:s detaljer kan bero på att de med jämna mellanrum blir 

granskade för att se att de verkligen arbetar enligt Reko:s standardiserade arbetsprocess. Hotet 

om granskning kan vara en bidragande orsak till att fokus ligger på att göra saker rätt istället 

för att göra rätt saker vilket upplevs som ett vanligt problem med detaljstyrning.  

 

5.4 Reko:s applicerbarhet på olika situationer 
 

I tabellen nedan sammanställs empirin över huruvida Reko ska vara ett krav eller en 

rekommendation, vad som krävs för att arbeta enligt Reko och i vilka situationer Reko går att 

applicera.   
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TABELL 3: Att arbeta enligt Reko 

 

 
Ska Reko vara ett 

krav eller en 

rekommendation? 

Krävs det hög 

professionell 

bedömning för att 

arbeta enligt Reko? 

Går Reko att 

applicera på 

alla 

situationer? 

Har du 

avvikit från 

Reko? 

Alm Krav Nej Nej Ja 

Eriksson Rekommendation Nej Nej Ja 

Niva Krav Nej Nej Ja 

Persson Krav Nej Ja Nej 

Sandberg Krav Nej Nej Nej 

 

Två av intervjusubjekten anser att Reko ramverket är väldigt tydligt skrivet och lätt att tolka, 

medan resterande intervjusubjekt anser att Reko är relativt lätt att tolka men kräver en viss 

ekonomiskt förståelse och bakgrund. Samtliga intervjuobjekt påstår att det inte krävs speciell 

hög professionell bedömning för att kunna arbeta enligt Reko. Alexander (1999) och Bennet, 

Bradbury och Prangnell (2006) diskuterar vilken grad av professionalitet som krävs för att 

kunna tillämpa regel- och principbaserade ramverket. Reko är främst ett regelbaserat ramverk 

som även innehåller några generella principer. I linje med vad Alexander (1999) påstår ska 

alltså Reko inte kräva hög professionell bedömning för kunna tolkas och tillämpas. Detta 

påstående styrks helt av empirin, där samtliga intervjusubjekt påstår att Reko är relativt lätt att 

tolka och inte kräver någon hög professionell bedömning för att kunna tillämpas. FAR (FAR 

online) å andra sidan uttalar sig om att det krävs en professionell bedömning för att kunna 

arbeta och tillämpa Reko eftersom ibland måste redovisningskonsulterna avvika från Reko. 

För att kunna avgöra när ett avvikande är aktuellt krävs det ett redovisningskonsulterna kan 

göra professionella bedömningar. Redovisningskonsulternas avvikande från Reko analyseras 

några stycken längre fram i detta kapitel.  

 

Ett av intervjusubjekten anser att Reko kan appliceras fullt ut på alla kunder och uppdrag 

medan resterande intervjusubjekt anser att ramverket inte kan appliceras på alla situationer 

och kunder. Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011) påstår att ett principbaserat ramverk kan 

anpassas till fler situationer än ett regelbaserat ramverk. Medan Alexander och Jermakowicz 

(2004) påstår att ett optimalt ramverk som kan användas vid samtliga situationer ska bestå av 

både regler och principer. Trots att Reko består av både regler och principer är den generella 

uppfattningen bland intervjusubjekten att Reko inte går att använda på samtliga situationer 

vilket inte stöder Alexander och Jermakowiczs (2004) påstående. Varför det är så kan bero på 

att Reko främst är regelbaserat och har många ska-krav som ska uppfyllas (regler), utöver 

dessa ska-krav finns det generella regler (principer). Intervjusubjekten verkar uppleva ska-

kraven i Reko som otroligt detaljstyrda och begränsade vilket kan vara en bidragande orsak 

till att Reko inte går att applicera på alla redovisningssituationer. Wüstemann och Wüstemann 

(2010) påstår å andra sidan att det inte finns något ramverk som kan appliceras på alla kunder 

och situationer. Även FAR och SRF som skapat Reko påstår att det inte går att utforma ett 

ramverk som kan appliceras vid samtliga situationer (FAR online). Detta är även något som 

både Eriksson och Alm håller med om. Empirin stödjer till största del Wüstemann och 

Wüstemanns (2010) och FAR:s påstående.  
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Tre av intervjusubjekten berättar att de behövt avvika från Reko ramverket för att maximera 

resultatet åt kunderna, medan ett av intervjusubjekten säger att hon aldrig har behövt avvika 

från Reko. Ett annat av intervjusubjekten berättar att hon inte heller behövt avvika från 

ramverket men tror att i framtiden kommer hon behöva avvika från Reko ramverket för att 

uppnå bästa resultatet för hennes kunder. Som tidigare nämnt finns det många forskare 

(Alexander & Jermakowiczs, 2004; Wüstemann och Wüstemann, 2010; Alexander, 1999; 

Bennet, Bradbury & Prangnell, 2006 och Agoglia, Doupnik & Tsakumis, 2011) som 

debatterar om hur en redovisningsstandard ska vara uppbyggd för att fungera optimalt. 

Generellt sätt är forskarna överens om att ett principbaserat ramverk är tillämpbart på fler 

situationer än ett regelbaserat ramverk. Wüstemann och Wüstemann (2010) påstår dock att 

det inte går att skapa ett ramverk som går att använda vid alla tänkbara situationer, även om 

ramverket innehåller både regler och principer. Detta är något som även FAR poängterar, att 

det inte går att skapa ett ramverk som täcker in alla situationer (FAR online). Eftersom 

majoriteten av intervjusubjekten har avvikit eller tror sig behöva avvika från Reko i framtiden 

för att uppnå bästa kundnytta, tyder resultatet på att FAR:s och Wüstemann och Wüstemanns 

(2010) påstående stämmer.   
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6 SLUTSATSER 
 

I detta kapitel presenteras svaren för studiens tre frågeställningar; Hur påverkar Reko:s 

standardiserade arbetsprocesser redovisningskonsulternas arbete, hur upplever 

redovisningskonsulterna det är att bli handlingsstyrda via Reko samt kan 

redovisningskonsulterna tillämpa Reko på alla olika redovisningsuppdrag? Sedan följer en 

avslutande diskussion och förslag till vidare forskning.  
 

 

6.1 Svar på studiens frågeställningar  
 

Vid en jämförelse mellan de fem olika intervjusubjekten har det framkommit att även om 

deras arbetsprocess ser relativt lika ut så skiljer det sig mellan hur intervjusubjekten tycker att 

Reko påverkar deras upplevelser och arbete.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Hur påverkar Reko:s standardiserade arbetsprocesser redovisningskonsulternas 

arbete?  

 

Studien visar att Reko påverkar redovisningskonsulternas arbete olika. Resultaten påvisar att 

Reko minskar redovisningskonsulternas effektivitet och att kvalitén förblir opåverkad eller i 

vissa fall förbättras. Studien visar även att Reko:s standardiserade arbetsprocesser ökar 

samarbetet mellan kollegorna på byrån. Det finns dock indikationer på att tiden och 

erfarenheten spelar en avgörande roll för hur Reko påverkar redovisningskonsulternas arbete. 

Vi kan inte dra några paralleller för hur standardiserade arbetsprocesser påverkar 

redovisningskonsulternas arbete eftersom det verkar skilja sig mellan olika individer. Det som 

dock kan konstateras är att standardiserande arbetsprocesser förbättrar samarbetet mellan 

redovisningskonsulterna. 

 

 Hur upplever redovisningskonsulterna att arbeta efter det standardiserade ramverket 

Reko? 

 

Resultatet av denna studie visar att redovisningskonsulternas känsla av att bli handlingsstyrda 

via Reko varierar. Detta resultat visar att Reko generellt inte påverkar 

redovisningskonsulternas motivation men när Reko påverkar motivationen är det i negativ 

riktning. Redovisningskonsulternas känsla av självständighet varierar mellan att minska och 

förbli opåverkad. Studiens resultat visar att proaktivitet både är ett personlighetsdrag som inte 

påverkas och att Reko kan förbättra redovisningskonsulternas proaktivitet. 

Redovisningskonsulternas självständighet påverkas av att bli handlingsstyrda i form av att de 

känner sig styrda och kontrollerade. Handlingsstyrning verkar dock inte påverka 

redovisningskonsulternas motivation eller proaktivitet i någon större utsträckning. Det går 

inte att dra några generella slutsatser om det är mest positivt eller negativt för 

redovisningskonsulterna att bli handlingsstyrda. 

 

 Kan redovisningskonsulterna tillämpa Reko på alla olika redovisningsuppdrag? 

 

Trots att Reko består av både regler och principer talar resultatet för att Reko inte går att 

applicera på alla situationer. Detta gör att de flesta redovisningskonsulter anser sig ständigt 

måste avvika från ramverket. Resultatet visar även att det inte behövs så hög professionell 

bedömning av redovisningskonsulterna för att kunna tolka och arbeta efter Reko. Den 

övergripande slutsatsen blir således att även om ett ramverk består av både regler och 
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principer verkar det inte som att det går att utforma ett ramverk som kan appliceras vid 

samtliga situationer.  

 

6.2 Avslutande diskussion 
 

Syftet med studien har varit att ta reda på hur handlingsstyrning via standardiserade processer 

påverkar redovisningskonsulternas arbete och om de upplever det positivt eller negativt att 

deras arbete är handlingsstyrt via denna process.  

 

Vid analysen identifierades ett antal olika skillnader mellan empirin och den teoretiska 

referensramen. Det skiljer sig mellan hur redovisningskonsulterna tycker att handlings-

styrning påverkar dem och deras arbete med hur tidigare studiers syn på (Hopwood, 1974; 

Merchant & Van der Stede, 2007; Anthony & Govindarajan, 2007; Langfield-Smith & Smith, 

2003; Ouchi, 1979 och Mintzberg, 1993) handlingsstyrning kan påverka de anställda. 

Resultatet av studien visar att redovisningskonsulterna tycker att handlingsstyrning påverkar 

deras motivation, effektivitet och kvalité i negativ riktning eller att de inte blir påverkade alls 

medan tidigare studier påstår att alla tre aspekter ska öka i och med handlingsstyrning. 

Resultatet talar för att handlingsstyrning gör att fokus flyttas från helheten till specifika 

handlingar och detaljer vilket styrks av studien teoretiska referensram. Detta kan höra ihop 

med redovisningskonsulternas åsikt om att handlingsstyrning minskar deras effektivitet när 

fokus ligger på att uppfylla detaljer och delmål istället för att se helheten och kundens behov.   

 

En vanlig kritik med handlingsstyrning är att det minskar de anställdas känsla av 

självständighet. Resultatet av denna studie visar i likhet med tidigare studier (Merchant & 

Van der Stede, 2007) att de anställda känner att deras självständighet minskar när de blir 

handlingsstyrda. Studien visar även att redovisningskonsulterna upplever att arbeta enligt 

Reko flyttar fokus från helheten (kundens behov) till att uppfylla alla steg, bland annat all 

dokumentation som Reko kräver. Trots att redovisningskonsulterna kände sig mindre 

självständiga och mer styrda när de arbetar enligt Reko och att fokus flyttades från helheten 

till detaljer, så upplever redovisningskonsulterna att detta inte påverkar kvalitén på deras 

arbete.  

 

Enligt empirin är den största nackdelen med Reko att ramverket är tidskrävande. Att arbeta 

enligt den standardiserade arbetsprocess som beskrivs i Reko tar längre tid, som tidigare 

nämnt kan detta bero på all dokumentation som Reko kräver. Vi har inte påträffat några 

tidigare studier som direkt stödjer eller motsätter sig denna åsikt som intervjusubjekten har. 

Dock påstår Merchant och Van der Stede (2007) att den ökade dokumentationen som 

handlingsstyrning bidrar till ska vara av godo, vilket majoriteten av intervjusubjekt inte anser. 

Att intervjusubjektens åsikter inte stämmer överens med Merchant och Van der Stede (2007) 

kan bero på att de upplever som tidigare nämnt den utökade dokumentationen som onödig 

eftersom de anser att det inte gynnar varken kunden eller de själva att utföra all 

dokumentation.   

 

Empirin visar att de främsta fördelarna med Reko är att ramverket förbättrar samarbetet 

mellan kollegorna på byrån, ökar redovisningskonsulternas uppmärksamhet, gör att 

redovisningskonsulten tänker efter en gång extra för att garantera att arbetet utförs korrekt och 

skapar en enighet inom branschen vilket gör att alla redovisningskonsulter rapporterar och 

dokumenterar enligt samma arbetsprocess. Ingen av dessa fördelar går att koppla direkt till de 

fördelar som handlingsstyrning ska bidra med. Denna skillnad kan bero på att 

redovisningskonsulterna utgår ifrån hur standardiserade arbetsprocesser via Reko påverkar 
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just dem och inte själva byrån. Medan forskarna inom handlingsstyrning ser till ett annat 

perspektiv, det vill säga hur handlingsstyrning påverkar individen men främst hela 

organisationen. Eftersom att empirin och den teoretiska referensramen ser på fördelarna på 

handlingsstyrning utifrån olika perspektiv blir det svårt att tolka huruvida empirin och den 

teoretiska referensramen stämmer överens eller motsäger varandra.  

 

Enligt tidigare studier (Merchant & Van der Stede, 2007; Anthony & Govindarajan, 2007 och 

Langfield-Smith & Smith, 2003) ska handlingsstyrda arbetsprocesser kräva mindre 

övervakning. Detta verkar dock inte vara fallet för redovisningskonsulter eftersom att deras 

arbete ändå ska granskas. Intervjusubjekten berättar att det blivit tvärtom då de upplever att de 

blir mer granskade för att se att de följer Reko:s standardiserade arbetsprocesser.   

 

Merchant och Van der Stede (2007) påstår att handlingsstyrning endast passar inom 

organisationer vars arbete är högt rutinbaserat. Diskussionen uppstår då om 

redovisningskonsultens arbete verkligen ska handlingsstyras eftersom deras arbete inte är 

rutinbaserat. En redovisningskonsult arbetar med många olika kunder som har olika behov, 

vissa av deras arbetsuppgifter kan anses mindre komplexa vilket kräver mindre information 

för att arbetsuppgiften ska kunna utföras korrekt. Medan andra arbetsuppgifter anses mer 

komplexa och även kräver mycket information för att kunna utföras korrekt. 

Redovisningskonsultens olika arbetsuppgifter kan även innehålla olika grader av 

analyserbarhet och alternativa lösningar. Detta gör att redovisningskonsulternas arbete 

knappats kan betraktas som rutinbaserat och bör då inte heller styras genom 

handlingsstyrning. Som tidigare påpekat uppnås inte handlingsstyrningens fördelar såsom 

ökad motivation, effektivare arbete och mindre övervakning när redovisningskonsulternas 

arbete blir handlingsstyrt.  

 

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 

Det inte finns några tidigare studier om hur Reko påverkar redovisningskonsulterna och deras 

arbete. Därför kan denna studie hjälpa att minska gapet och öka förståelsen för hur 

redovisningskonsulternas arbete påverkas av att arbeta enligt standardiserade arbetsprocesser. 

Studien bidrar till att utveckla befintliga teorier såsom Mintzberg (1993), Merchant och Van 

der Stede (2007) och Ouchi (1979) om hur handlingsstyrning och standardiserade 

arbetsprocesser påverkar en organisations anställda och deras arbete med speciell inriktning 

på det standardiserade ramverket Reko.  

 

Studiens praktiska bidrag är att den kan öka medvetenheten om hur redovisningskonsulter och 

deras arbete påverkas av att bli handlingsstyrda via standardiserade arbetsprocesser. Studien 

visar att styra redovisningskonsulternas arbete med handlingsstyrning och standardiserade 

arbetsprocesser verkar dock inte vara det effektivaste sättet att styra denna yrkesgrupp på.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Utifrån att ha analyserat empirin tolkar vi tiden och erfarenheten som viktiga aspekter för hur 

intervjusubjekten påverkas av det standardiserade ramverket Reko. Eftersom att intervju-

subjektet som arbetat länge enligt Reko har en avvikande åsikt från övriga intervjusubjekt 

som inte har arbetat lika länge med det standardiserade ramverket Reko. Flera av 

intervjusubjekten i denna studie är just nu i uppstartningsfasen av sitt arbete med Reko, det 

skulle därför vara intressant att genomföra en liknande studie på fler företag som arbetat länge 

med Reko för att se hur resultatet då skulle se ut.    
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Enligt skaparna av Reko ska det standardiserade ramverket hjälpa redovisningskonsulterna att 

utföra ett bättre arbete för att på så sätt öka kundnyttan. Utifrån empirin i denna studie var det 

uppenbart att kunderna inte visste vad Reko är för något och vad detta standardiserade 

ramverk bidrar till. Det skulle därför vara intressant att undersöka Reko:s påverkan utifrån ett 

kundperspektiv för att kunna identifiera hur pass mycket kunderna känner till om Reko 

ramverket och hur de anser att Reko påverkar. Ser kunderna någon nytta med Reko eller ser 

de bara att de får en högre faktura?  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 

Datum:  

Namn:  

 

Inledande fråga 

Vi vill börja med att fråga om vi får spela in intervjun? 

 

Allmänna frågor 

 Hur många arbetar på byrån? 

 Hur länge har du arbetat där? 

 Hur länge har du arbetat inom yrket? 

 Vad är din befattning? 

 

Frågor om Reko 

 Hur tycker du Reko påverkar ditt arbete?  

 Bidrar Reko till att du vet vad som förväntas av dig som redovisningskonsult?  

 Vilka för- och nackdelar anser du det finns med Reko? 

 Anser du att Reko gör att fokus läggs på arbetsprocessen istället för på slutresultatet? 

 Tycker du att Reko ska vara ett krav eller en rekommendation?  

 Anser du att det krävs hög professionell bedömning för att arbeta med Reko? 

 Har du någon gång varit tvungen att avvika från Reko? 

 Tror du att kunderna påverkas av att ni arbetar med Reko? 

 

Avslutningsvis undrar vi om vi får återkomma om det dyker upp någon mer fråga? 

 

 

 


