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Detta första kapitel syftar till att ge en bakgrund samt diskussion kring det 

problemområde som undersöks i denna uppsats. Avsnittet tillhandahåller en bakgrund 

kring redovisning och yrket redovisningskonsult samt den förändring branscher idag 

präglas av. Bakgrunden mynnar sedan ut i en problemdiskussion kring 

automatiseringens och digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen. Kapitlet 

avslutas med en frågeställning, syfte och en beskrivning av uppsatsens fortsatta 

disposition. 

 
 

1.1 Bakgrund 
Världen präglas av digital förändring och utveckling vad gäller det privata livet, 

företags verksamhet och samhället i övrigt. Dagens professioner världen över och 

därmed även redovisningsyrket påverkas av denna samhällsutveckling och måste 

därmed anpassa sin verksamhet för att kunna överleva (Stiftelsen för strategisk 

forskning, 2014). Detta förmedlas i följande citat: 

 

 

(Ahlbom 2015) 

 

Redovisning kan enligt Smith et al. (2015) definieras som ett språk som syftar till att 

avbilda ekonomin i ett företag. Det är därför essentiellt att redovisningen utvecklas i takt 

med den generella förändring som sker i branschen och omvärlden. Redovisning och 

därmed bokföring, vilken är en väsentlig del av redovisning, uppkom enligt 

Nationalencyklopedin (2017) redan i forntida Egypten där ett behov växte fram av att 

dokumentera affärstransaktioner i verksamheter såsom jordbruk. Sedan denna tid har 

redovisningstjänster utvecklats, och definieras idag enligt branschorganisationen FAR 

(2017) som ett arbete i vilket redovisningsföretag bistår med tjänster såsom ekonomisk 

rådgivning och administration till sina klienter. Denna organisation upprättar i 

samarbete med en ytterligare branschorganisation, Srf konsulterna, en standard vilken 

benämns Reko, där redovisningens beståndsdelar samt mål definieras. Denna är ett 
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ramverk för att upprätthålla god redovisningskvalitet, men även hjälpa 

redovisningskonsulten i sitt arbete (FAR, 2017). 

 

Vidare går en person som enligt FAR (2017) yrkesmässigt tillhandahåller 

redovisnings- under 

benämningen redovisningskonsult. Redovisningskonsultens uppdrag fokuseras enligt 

FAR och Srf konsulterna (2016) kring bokföring, bokslut, årsbokslut, årsredovisning 

samt övriga liknande arbeten gällande exempelvis budgetarbete, nyckeltal och 

deklarationer. Det förstnämnda handlar främst om att bistå då affärshändelser bokförs 

samt att kontinuerligt stämma av och rapportera klientens ekonomiska ställning. 

Bokslutsarbetet gäller att bistå vid utförandet av bokslut, medan arbetet med årsbokslut 

gäller att utifrån bokslut upprätta årsbokslut. Att biträda vid utförande av årsredovisning 

är det främsta arbetet gällande redovisningskonsultens årsredovisningsuppdrag. Dessa 

moment kan följaktligen antas ha påverkats av den digitala förändringen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

ason, Think, And Do Things Better Than We 

 

(Google Cofounder Sergey Brin 2014) 

 

 

(Veckans Affärer 2017) 

 

Den innovationsrika verklighet, digitalisering samt automatisering samhället präglas av 

idag har lett till att allt fler arbetsuppgifter övertagits och fortsätter att övertas av 

robotar. Robotar som i allt större utsträckning kan tänka som människor och utföra 

processer som tidigare krävt en mänsklig faktor. Digitalisering kan enligt 

Nationalencyklopedin (2017) definieras som en transformering av material som gör att 

bearbetning i en dator möjliggörs. Medan automatisering enligt Nationalencyklopedin 

(2017) istället kan definieras som en omvandling av processer som tidigare utförts av 

människor, till att de helt eller delvis fungerar av sig själva. Den tekniska utveckling 

kan spåras tillbaka till tiden före den industriella revolutionen, då det förelåg en 

omfattande arbetslöshet. De utan utbildning eller hantverkskunnande ansågs inte 
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tillräckligt bra för att arbeta. Detta förändrades då teknikutvecklingen startade under den 

industriella revolutionen och efterfrågan på outbildad mänsklig arbetskraft ökade. 

Denna teknikutveckling har däremot under de senaste 50 åren ändrat karaktär. De jobb 

som tidigare krävt mänsklig arbetskraft ersätts nu alltmer av datorer och maskiner 

(Stiftelsen för strategisk forskning, 2014). Att digitaliseringen och automatiseringen 

påverkar en rad olika branscher är en pågående debatt för företag och samhället i stort 

(Kairos Future, 2015). Lagar, regler och straff har enligt FAR och Kairos Future (2016) 

spelat den största rollen för att styra samhällen och nationer historiskt. Idag är istället 

tekniken en allt viktigare faktor vad gäller styrning och reglering av nationer på grund 

av digitaliseringens växande värde. I framtiden väntas makten att kunna kontrollera och 

leda tekniken bli än mer betydelsefull för nationer och världen som helhet, än endast 

lagar och regler (FAR & Kairos Future, 2016). 

 

Vidare forskning som gjorts på automatiseringens påverkan på olika professioner är en 

studie genomförd av Stiftelsen för strategisk forskning (2014). Enligt rapporten bedöms 

att drygt hälften, av Sveriges nuvarande anställda inom de närmsta 20 åren kommer att 

ersättas av datorer och robotar. De yrken som enligt denna undersökning mest troligt 

kommer att fortsätta existera är arbeten där omtänksamhet, diskussioner, 

övertalningsförmåga, originalitet och social kompetens är grundstenar. Vidare påstås i 

rapporten att anställda inom marknadsföring, företagsekonomi samt personalansvar i 

46% av fallen kommer att ersättas till följd av datoriseringen. Rapporten listar 

bokförings- och redovisningsassistente

till detta är 97% (Stiftelsen för strategisk forskning, 2014). 

 

En aktuell diskussion gäller vilka hot eller möjligheter denna förändring kommer 

innebära för professionen redovisningskonsult. Oavsett om den tekniska utvecklingen är 

till fördel eller nackdel för branschen kommer företagsledare att behöva anpassa sina 

verksamheter, vilket kommer förändra vardagen för redovisningskonsulten, när 

automatiseringen fortskrider. Den stora betydelsen av modern teknik gör att 

innovationer och utveckling är avgörande (FAR & Kairos Future, 2016), detta både för 

organisation och enskild profession. Digitalisering och automatisering har enligt 

Svenskt Näringsliv (2016) haft en betydande roll i det välstånd Sverige kännetecknas av 

idag, den har även resulterat i att kompetenskraven i företagen förändrats väsentligt. Att 
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fler och fler arbetsuppgifter utförs av tekniken har alltså inte endast resulterat i 

förenklingar av vardagen, det leder även till att större krav ställs på dagens professioner. 

 

Något som även kan tänkas få ändrad betydelse för redovisningskonsulten på grund av 

teknisk utveckling är redovisning i realtid. Data, såsom resultat och bokföring, ska vara 

felfria och tillgängliga i realtid. Fram till idag har fokuset istället varit att belysa 

historiska värden. De molnbaserade tjänster som lanseras är nu kompatibla för att 

hantera realtidsbokföring. Idag utvecklas teknik där kvitton och fakturor omedelbart 

registreras i bokföringen. Till viss del har förmågan att förutsäga framtiden tidigare varit 

möjlig. Det som utvecklats är att exempelvis butiker genom den nya kvalificerade 

databearbetningen på individnivå kan förutspå vad som kommer att konsumeras. Detta 

kommer mest troligt även spridas i allt högre grad till redovisningsbranschen. Historiska 

data i årsredovisningar kommer enligt FAR och Kairos Future (2016) att försvinna till 

förmån för det ökade fokuset mot aktuella data och information. Detta är rapporten 

[...] branschen behöver erbjuda 

(FAR & Kairos Future, 2016, s. 41). För att 

detta ska vara möjligt krävs utnyttjandet av dagens och framtidens teknik (FAR & 

Kairos Future, 2016).  

 

Ovanstående ämne är något som vidare diskuteras i boken Remaining Relevant: The 

Future of the Accounting Profession där företagsgrundaren och VDn Rob Nixon (2015) 

belyser redovisningsyrket och dess framtid. Egenskapen financial intimacy bedöms i 

boken vara den centrala faktor branschens existens grundas på. Detta innebär förmågan 

att ge kvalificerade råd och göra bedömningar utifrån de enskilda redovisarnas 

erfarenhet om en specifik klient, sammankopplat med kunskap om andra klienter samt 

regelverk. Egenskapen financial intimacy kommer dock i framtiden även kunna 

tillskrivas mjukvara och algoritmer. De redovisningsekonomer som då lyckas 

komplettera datorerna och mjukvaran på ett smart och effektivt sätt, som alltså lyckas 

tolka den analys mjukvaran genererar och låta datorerna förbättra redovisarens 

prestation, dessa individer kallas hubots. Hubots är de enda som i framtiden kommer att 

vara konkurrenskraftiga. De som då inte förmår att utnyttja och förbättra sin prestation 

med datorers financial intimacy kommer inte att vara tillräckligt konkurrenskraftiga. 

Individer som lyckas bli hubots kommer istället att bli än mer viktiga och betydelsefulla 

för företag, organisationer och samhället som stort (Nixon, 2015). 
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Ovan presenteras aspekter och spekulationer om hur den tekniska utvecklingen kan 

komma att påverka redovisningskonsultens arbete. Uppsatsens författare upplever dock 

ett hål i den forskning som finns vad gäller utvecklingen av redovisningskonsulten som 

profession till följd av den tekniska utvecklingen. Tidigare forskning kring 

redovisningens utveckling av bland andra Omagbon (2015) samt Olson (1999), lägger 

mer vikt vid redovisningens historia flera tusen år f.Kr och inte på automatiseringens 

och digitaliseringen påverkan på redovisning eller den praktiska synvinkeln på 

professionen. Men vad är egentligen en profession? En profession kan beskrivas som ett 

yrke baserat på vetenskaplig kunskapsgrund (Brante et al. 2015) samt ett yrke som inte 

kan standardiseras eller rationaliseras (Friedson, 2001). Frågan är om teknisk utveckling 

kan innebära ett hot för professionens uppfyllande av dessa kriterier. En viktig del inom 

professionsteori är enligt Abbott (1986) jurisdiktioner, vilket förklaras som den länk 

som existerar mellan professioner och dess arbete. Det är alltså dessa jurisdiktioner som 

utgör gränsdragningen för professionens arbetsområde. Kanske kan även 

jurisdiktionerna påverkas på olika sätt av teknisk utveckling. I ett samhälle såsom 

dagens utsätts professionerna ständigt för förändring som de måste förhålla sig till för 

att behålla sin ställning (Torres, 1991). Utöver den vetenskapliga bakgrund som en 

professions praktiska tillämpning vilar på krävs det därmed att professioner utvecklar 

sitt arbete i takt med att miljön som de verkar i förändras. Samhällsförändringar såsom 

automatisering och digitalisering kan alltså inte bortses från om en profession ska kunna 

fortleva, professionen redovisningskonsult är inget undantag.  

 

Utifrån ovanstående diskussion är det tydligt att redovisningsbranschen präglas av 

ständig förändring. Enligt Johansson (1997) hade redovisningskonsultens arbete redan 

då, år 1997, förändrats kraftigt av den tekniska utvecklingen. Eftersom utvecklingen 

därmed har pågått under en längre tid anser uppsatsens författare det intressant att 

undersöka den tekniska utveckling som skett och hur den påverkat 

redovisningskonsulten som profession. Det som är intressant att studera är alltså hur 

utvecklingen av redovisningskonsultens profession sett ut. Utgångspunkt tas i 

problemdiskussionen som lagts fram angående automatiseringens och digitaliseringens 

påverkan på samhället, då det är detta fenomen som huvudsakligen väckt intresset för 

denna studie. Uppsatsens författare anser att detta är ett vetenskapligt problem som bör 

studeras för att redovisningskonsulter ska få ökad kunskap kring den 
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professionsutveckling som skett. De behöver begripa historien kring sina 

arbetsuppgifter men även den utveckling som skett för att få förståelse kring varför 

tjänsterna de utför har förändrats under studiens valda tidsperiod. Finns denna kunskap 

kan de även lättare förstå hur framtiden utvecklas, vilket kan vara en avgörande faktor 

för redovisningskonsultens konkurrenskraft på marknaden. Detta styrks ytterligare med 

följande citat: 

 

 

                                                                                                (Asplund 1981, s. 120) 

 

Detta vetenskapliga problem kan vidare ha stor relevans för ekonomistudenter i deras 

val av framtida yrke samt för arbetsgivare vid beslut gällande vilka yrkesroller det finns 

behov av och därmed rekrytering i framtiden. Även systemutvecklare kan finna relevans 

i studien i sitt arbete att ta fram nya redovisningsprogram.  

 

Studien avgränsas till en tidsperiod på 40 år. Utgångspunkt i studien är år 1976 då 

baskontoplanen introducerades och startade en ny era inom redovisningsbranschen. 

BAS-kontoplanen är ett hjälpmedel vid redovisning. Denna plan tilldelar varje konto i 

bokföringen ett nummer, vilken har blivit en frivillig standard i Sverige som används av 

cirka 95% av Sveriges företag. BAS-kontoplanen togs fram som en konsekvens av en 

ny bokföringslag. Ett av syftena med implementeringen av denna kontoplan var den 

automatiseringen som möjliggjordes vid upprättandet av resultat- och balansräkning 

(BAS, 2017), vilket är anledningen till att detta år valdes som utgångspunkt. Studien 

kommer att behandla utvecklingen från denna tid fram tills idag. 

 

1.3 Frågeställning 

Ovan förda problemdiskussion mynnar ut i följande frågeställning:  

Hur har redovisningskonsulten som profession påverkats som konsekvens av den 

tekniska utvecklingen de senaste 40 åren? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra med djupgående kunskap kring den tekniska 

utvecklingens påverkan på redovisningskonsulten som profession under de senaste 40 

åren. Denna uppsats kommer att presentera den trend som genomsyrat 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter under den valda tidsperioden, för att sedan 

knyta samman till varför detta har skett utifrån olika teorier. Vidare kopplas detta till 

professionsteori som bidrar med kunskap kring vilka konsekvenser på professionen den 

tekniska utvecklingen resulterat i. I denna studie kommer även vissa spekulationer föras 

kring hur professionen i framtiden kommer att utvecklas. 

 

1.5 Fortsatt disposition 

 
 

 
Modell 1: Fortsatt disposition 
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2  

 
Det andra kapitlet syftar till att tillhandahålla en presentation av den metod som 

används i uppsatsen för att besvara frågeställningen. Kapitlet inleds med en 

genomgång av ingång till ämnet. Urval av respondenter presenteras samt den 

insamlings- och analysmetod som använts. Kapitlet avslutas med de kvalitets- samt 

etiska överväganden som görs och ett avsnitt gällande källkritik. 

 
 

2.1 Ingång till ämnet  

bulkarbete och resterande 10% är kvalificerade tjänster. Min uppfattning är att det 

90% grundläggande arbetet alltmer utförs av datorer i en nära framtid och att 

 

                                                                               (Friberg 2017) 

 

Detta påstår VDn på Advisorgruppen i Jönköping, Viktor Friberg. Det var genom 

Friberg intresset för ämnet gällande utvecklingen av redovisningskonsulten uppkom. 

Att Friberg lägger specifikt fokus på teknisk utveckling har resulterat i att just teknisk 

utveckling fångat uppsatsens författares uppmärksamhet. Friberg upplever alltså att de 

redovisningsrelaterade arbetsuppgifter som utförs för närvarande, kommer att ske utan 

mänsklig delaktighet i framtiden. Detta gäller de traditionella redovisningstjänsterna 

vilka innefattar det enklare, mer grundläggande arbetet såsom löpande bokföring, 

hantering av fakturor samt attestering.  Samtidigt kommer de tjänster som i större 

utsträckning kräver en mänsklig delaktighet, till exempel analys, rådgivning och mer 

kvalificerade tjänster kommer att öka. Denna tanke väckte uppsatsens författares 

nyfikenhet kring den utveckling som faktiskt skett i redovisningsbranschen, till följd av 

stora samhällsförändringar såsom automatisering och digitalisering. Hur har trenden 

egentligen sett ut? Friberg introducerade artikeln Nyckeln till framtiden (FAR & Kairos 

Future, 2016) till studiens författare. Denna belyser samma utveckling och trend som 

Friberg upplever, vilken skapade ett ytterligare intresse för ämnet. 
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2.2 Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som använts för att uppnå det bakomliggande syftet är en 

enfallsstudie, detta då det enligt Bell och Waters (2016) innebär en möjlighet att 

undersöka ämnet på ett djupare plan. Fallstudien innebär att en viss infallsvinkel av ett 

problem betraktas. Enligt Jacobsen (2002) är det en specifik enhet som är huvudfokuset 

för forskaren i en fallstudie, i detta fall är det redovisningskonsulten som utgör denna 

specifika enhet. Studien avgränsas till den enskilda professionen vilket enligt Jacobsen 

(2002) innebär att det är en så kallad absolut enhet som är i centrum. Fallstudien som 

forskningsmetod anses relevant för denna studie framförallt då den grundar sig i att 

skapa kunskap men även djupare förståelse kring det specifika ämne som behandlas, 

vilket enligt Yin (2007) är några av de delar som kännetecknar en fallstudie. Viktigt att 

tillägga är att det även fanns en önskan att utifrån erhållna resultat kunna göra 

generaliseringar för hur automatiseringen och digitaliseringen påverkat hela 

professionen redovisningskonsult. Tanken är alltså att utifrån studien som görs kunna 

beskriva utvecklingen som skett för hela professionen. Enligt Yin (2007) är möjligheten 

till generalisering utifrån fallstudier ett ämne där det råder skilda meningar. Yin (2007) 

menar däremot vidare att så kallad analytisk generalisering är möjlig i dessa 

sammanhang. Detta innebär att generaliseringar dras utifrån teorier och inte enbart 

empiri. Då denna fallstudie underbyggs av både empiri och teori har vissa 

generaliseringar gjorts. På grund av att undersökningen gäller perioden från 1976 fram 

tills idag, är det även en historisk fallstudie. Asplund (1981) menar att det är essentiellt 

att förstå historien för att kunna förutsäga vad som ska komma att ske i framtiden, ett 

resonemang som gjort valet av forskningsmetod enkelt i denna studie. Genom att 

använda en historisk fallstudie kan djupgående kunskap skapas kring den historiska 

utveckling som skett vilket i sin tur kan användas som ett verktyg för att förstå 

framtiden.   

 

2.3 Urval 

Enligt Jacobsen (2002) styrs urval utifrån undersökningens avsikt och ändamål. 

Jacobsen (2002) hävdar att denna ändamålsorientering bör vara det mest centrala 

fokuset i urvalsprocessen. Att basera urvalet på den som anses ge korrekt och mest 

värdeskapande information är därmed det tillvägagångssätt som Jacobsen (2002) 

förespråkar. För att genomföra studien har studiens författare riktat sig till 

redovisningskonsulter, eftersom det är dessa undersökningen utgår ifrån. 



  
 

10 

Redovisningskonsulterna kom författarna i kontakt med genom redovisningsbyråer. 

Studien har begränsats till att endast kontakta redovisningsbyråer i Småland. Detta val 

av småländska byråer gjordes då dessa ansågs lättillgängliga. Storleken på de valda 

byråerna varierar för att få en bredare syn på automatiseringens påverkan. Det kan antas 

att utvecklingen sett annorlunda ut i företag med olika storlek, därför anses 

företagsstorlek vara relevant i urvalsprocessen för att få så bred bas som möjligt. Dock 

har företagsstorlek inte tagits hänsyn till vid empiri och analys, för att det inte anses 

betydelsefullt för att uppnå studiens syfte. Detta för att det är professionen och inte en 

organisation som är betydelsefull. Respondenturvalet grundas i denna studie på ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är enligt Jacobsen (2002) ett urval som 

utgår från vilka respondenter som är tillgängliga. När kontakt upprättades med 

redovisningskonsulterna präglades tillvägagångssättet av öppenhet för att kontakta den 

konsult som var intresserad av att delta i studien. Önskemålet var att kontakta 

respondenter som arbetat som redovisningskonsult under perioden studien undersöker. 

Antagandet gjordes att dessa personer har mest erfarenhet och kunskap om den 

utveckling redovisningskonsulten som profession har genomgått och därmed är 

lämpligast för studien. Vidare eftertraktades även respondenter som verkat inom 

branschen under en lite kortare tid, detta för att få flera perspektiv på problemet vi 

belyser. 

 

2.4 Insamlingsmetod 

Data från informationskällor kan delas in i primär- och sekundärdata. Den första typen 

av data innebär att uppgifter och data samlas in för första gången och att 

datainsamlingsmetoden är anpassad till den specifika frågeställningen. Vid insamling av 

primärdata använder forskaren intervjuer, enkäter eller observationer som metod 

(Jacobsen, 2002). Anledningen till att enkäter inte använts är önskemålet om en mer 

djupgående förståelse kring respondenternas upplevelse av den utveckling som skett. 

Möjligheten att ställa följdfrågor och djupa frågor begränsas då enkäter används. 

Observationer ansågs inte vara lämpligt då en historisk utveckling på 40 år inte är 

möjlig att observera. Dessa metoder anses därmed inte uppfylla studiens syfte och 

utesluts i denna studie. För att uppfylla studiens syfte kring utvecklingen av 

redovisningskonsulten som profession användes istället intervjuer som huvudsakligt 

forskningsverktyg. Med hjälp av detta kan en djupgående utveckling beskrivas av 

professionens utveckling. Då studien syftar till att beskriva denna utveckling utgick 
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intervjuerna från livsberättelser. En livsberättelse är enligt Johansson (2005) en 

förmedlad beskrivning en person gör av sitt liv, eller delar ur livet. Fokuset läggs på de 

tolkningar individer själva gör av sitt liv, vilka både kan vara komplexa och paradoxala. 

Vid denna typ av intervju kan respondentens livsberättelse reduceras till olika teman 

(Johansson, 2005), vilket i detta fall är respondentens arbete. Respondenterna berättade 

därmed om sina egna upplevelser, vad de anser har varit betydelsefulla förändringar och 

steg i utvecklingen av deras profession. Johansson (2005) belyser även dilemmat mellan 

skriftliga och muntliga berättelser. Skrivna berättelser organiseras på ett mer korrekt 

sätt, medan muntliga innehåller ett samspel med lyssnaren och värdefulla 

tvivelaktigheter som inte existerar i skriftliga berättelser. För att fånga upp hela 

respondenternas berättelser och känslor kring detta, ansåg uppsatsens författare att 

muntliga livsberättelser därmed är lämpliga. Enligt Bryman och Bell (2015) är 

livsberättelser användbara när studier undersöker utveckling utifrån en individs 

perspektiv, vilket är fallet i denna studie. Intervjuerna är alltså primärdata då 

informationen hämtas direkt från källan. Sekundärdata innebär att forskaren baserar sin 

information på redan tillgänglig data, som alltså insamlats av andra. Den frågeställning 

som legat till grund för insamlingen av datan är då i regel en annan än den forskaren nu 

vill uppmärksamma (Jacobsen, 2002). För att få ökad kunskap och bredare fakta kring 

professionens utveckling används sekundärdata via studerande av tidskriften Balans, 

vilken ges ut av FAR (Balans, 2017). Då sker granskning av information som tidigare 

sammanställts av andra. Uppsatsens författare har studerat samtliga artiklar i Balans 

som behandlar ämnet teknisk utveckling och automatisering, från 1976 tills idag. 88 

artiklar har studerats för att få en bred syn på utvecklingen som beskrivs i tidskriften 

och av dessa har 32 artiklar valts ut som på ett tydligt sätt kunde tänkas underbygga 

intervjuerna. Fokus har riktats mot de större händelser som präglat olika perioder under 

denna tid. Triangulering innebär att använda informationskällor av fler än ett slag, för 

att få ytterligare perspektiv och synvinklar på frågan (Bell & Waters, 2016). Vid 

användandet av dels primärdata, men även sekundärdata, uppnås därmed triangulering i 

denna forskning och resultatens tillförlitlighet ökar.  

 

2.4.1 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt enligt Bryman och Bell (2015). De lyfter 

fram tre huvudtyper vilka är; strukturerade-, semistrukturerade- och ostrukturerade 

intervjuer. Den strukturerade intervjun är noggrant utformad och förutbestämd med ett 
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frågeschema. Svarsalternativ som i förväg är definierade och slutna är vanliga i denna 

typ av intervju. En ostrukturerad intervju är, i motsats till den strukturerade, en intervju 

som inte är förutbestämd. Den ostrukturerade intervjun präglas av följsamhet, 

flexibilitet och öppenhet, där frågeordningen inte är väsentlig. Till sist finns 

mellantinget av den strukturerade och ostrukturerade intervjun; semistrukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2015). Samtliga intervjuer i denna studie är utformade på 

detta semistrukturerade sätt. Vanligtvis präglas dessa intervjuer av frågor av ett mer 

allmänt slag där frågeföljden inte är fastställd, samt där både öppna och slutna frågor är 

förekommande. Användandet av semistrukturerade intervjuer möjliggör även plats för 

uppföljningsfrågor (Bryman & Bell, 2015), vilket är essentiellt för att uppnå denna 

studies syfte. Enligt Bryman och Bell (2015) är tid, pengar samt precisionsbehovet 

faktorer som påverkar urvalsstorleken. Beslutet av urvalsstorlek innehåller därmed en 

kompromiss mellan dessa faktorer. Studien avgränsas till intervjuer med fem 

respondenter på fem olika redovisningsbyråer. Detta främst på grund av den avvägning 

som gjorts mellan tid och önskad precision. Vid ett större respondenturval görs 

antagandet att tiden för intervjuer och bearbetning av den information som uppstår, 

överstiger den nytta som skapas. Då studien utgått från livsberättelser var det önskvärt 

att inte intervjua för stort antal respondenter, för att upprätthålla den djupgående 

karaktären i intervjuerna.  

 

Att intervjua en person i taget är enligt Bryman och Bell (2015) det mest vanliga 

tillvägagångssättet vid intervjuer. Individuella intervjuer är enligt Jacobsen (2002) 

lämpliga i denna studie då intervjuer inte skett med ett stort antal enheter. Avvägning 

om respondenten skulle intervjuas via telefon eller besöksintervju gjordes. Det finns 

enligt Jacobsen (2002) vissa för- och nackdelar med båda alternativen. 

Telefonintervjuer är ofta billigare än besöksintervjuer, medan besöksintervjuer kan 

anses vara en mer givande metod då kontakten blir mer personlig. Denna personliga 

kontakt anses enligt Jacobsen (2002) mer givande som resultat, än det som erhålls vid 

telefonintervjuer. Valet blev därmed att använda besöksintervju vid samtliga intervjuer.  

 

Varje intervju spelades in vid utförandet. Detta hjälpmedel valdes då Bryman och Bell 

(2015) hävdar att detta förenklar insamlingsprocessen för att sedan simplifiera 

bearbetning och analys av materialet. Anteckningar fördes även under intervjuerna för 

att belysa delar som ansågs betydande vid genomförandet. Att en kombination av dessa 
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hjälpmedel använts är för att all information skulle bearbetas och inte gå till spillo. Förs 

endast anteckningar kan fokuset lätt hamna främst på att skriva ner alla uppgifter, 

istället för att riktas mot respondenten och intervjuns riktning.  

 

 
Tabell 1: Intervjuinformation 

 

Ovan visas en tabell av samtliga respondenter. Respondenterna ansågs lämpliga för att 

uppnå studiens syfte. Studien har medvetet valt att intervjua redovisningskonsulter med 

erfarenhet från två olika decennier. Tre intervjuer genomfördes med respondenter som 

verkat inom branschen sedan slutet av 70-talet/början 80-talet. Detta var essentiellt för 

att få en inblick i de tidiga åren då BAS-kontoplanen introducerades, vilket var en 

betydande förändring för redovisningskonsulten. De andra två respondenterna har 

verkat i branschen sedan början på 90-talet. Att dessa årtal valdes som utgångspunkt 

grundas främst i att 90-talet präglades av revolutionerande förändringar i branschen, 

varför det anses relevant att inkludera respondenter som var oerfarna i branschen under 

denna period. Valet att intervjua respondenter från två olika decennier grundades vidare 

i att studien önskar inblick i historien från två historiska perspektiv. Att den ena gruppen 

startade sin karriär inom redovisning under den undersökta periodens start tillför den 

essentiella inblicken i främst utvecklingens tidiga period. Den andra gruppen vilka 

startade sin karriär på 90-talet ansågs lämpliga för att från sin synvinkel underbygga vad 

som skett på senare år. Denna grupp är oberoende av hur utvecklingen sett ut tidigare 

vilket resulterar i en tydligare avgränsning mellan årtiondena. Ytterligare argument för 

de valda respondenterna är att de var unga vid olika tillfällen av den tekniska 

utvecklingen. Det kan anses att människor i olika åldrar har skiftande benägenhet att ta 

till sig och lära sig ny teknik. Även det faktum att en av respondenterna från den tidiga 

perioden idag inte är verksam redovisningskonsult krävde att intervjua verksamma 

redovisningskonsulter för att se hur dagens redovisningskonsult arbetar. 
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2.4.2 Intervjuguide 

Då intervjuerna genomförts på ett semistrukturerat sätt är en intervjuguide att föredra 

för att upprätta kopplingen till huvudämnet och intervjuns bakomliggande syfte. 

Intervjuguiden kan liknas vid en minnesguide vilken listar ämnesområden som ska 

innefattas av intervjun. Intervjuguiden ska däremot inte innebära en låsning av 

intervjuns områden, den ska uppmuntra till flexibilitet, och dess syfte ska vara att 

ämnen av betydande sort inte glöms bort under intervjuns utförande (Bryman & Bell, 

2015). 

 

Intervjuguiden (se Bilaga 2) är uppbyggd genom att det inledningsvis ställdes 

övergripande frågor vilka berör respondenten och dennes position i företaget. På detta 

vis leddes respondenten in i intervjun och ämnet som skulle behandlas på ett lämpligt 

sätt. Vidare ställdes frågor av relativt generell natur gällande hur respondenten upplever 

att dess arbetsuppgifter utvecklats under dess verksamma yrkesår. Utgångspunkt togs 

här i Rekos standard 2016 för vad en redovisningskonsult har för arbetsuppgifter. Sedan 

ställdes några avslutande frågor gällande respondentens förväntningar på professionens 

framtid samt utvecklingens påverkan på exempelvis kvalitet och kompetenskrav. 

Slutligen ställdes frågan om respondenten vill tillägga något som anses viktigt för 

studien. Genom denna struktur förväntades relevant information erhållas för att uppnå 

studiens syfte. 

 

2.5 Analysmetod 

Då intervjuerna har spelats in och därefter noggrant analyserats har analysen av dem 

utförts genom att författarna i efterhand lyssnat på det inspelade materialet och därefter 

transkriberat det som ansetts relevant i text. För att säkerställa en korrekt tolkning har 

samtliga tre författare avlyssnat och skrivit sin egen tolkning av materialet. 

Utgångspunkt för analysen av intervjuerna togs i de arbetsuppgifter 

redovisningskonsulten har, vilka även var grunden vid utförandet av intervjuerna. Att 

inspelningarna av samtliga intervjuer använts vid analys säkerställer att respondenternas 

svar inte förvrängts. Om endast skriftliga anteckningar hade använts som analysmaterial 

finns en risk att feltolkning hade skett, eftersom författarna då kunnat missa svar eller 

glömt i vilket sammanhang dessa svar gavs (Alvehus, 2013).  
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Processen från intervjuerna till empiri, alltså från individuella berättelser till bransch, 

utfördes genom att uppgifterna som framkom under intervjuerna strukturerades utifrån 

olika tidsfaser i kronologisk ordning. Dessa faser fokuserade på de viktiga händelser 

som skett under de olika perioderna. Detta kopplades sedan samman med de artiklar 

från Balans som behandlar dessa händelser. Även dessa artiklar strukturerades upp i 

dessa tidsfaser, på så sätt möjliggjordes en enklare sammankoppling av primär- och 

sekundärdata. 

 

För att uppfylla studiens syfte anses det inte av intresse att beskriva vilken respondent 

som sagt vad, varför empirin där intervjuerna presenteras, inte kommer att separera 

varje respondents svar. Dessa hänvisas istället till i empirin genom att skriva ut 

individen inte anses viktig, då en professions utveckling beskrivs. Det är endast 

redovisningskonsulternas bidrag till hur utvecklingen sett ut som är väsentligt. 

Professionens utveckling beskrivs baserat på intervjuerna i en tidslinje tillsammans med 

informationen hämtad ur tidskriften Balans. Tidslinjen presenteras i olika faser i syfte 

att göra empirin mer strukturerad och lättläst. Uppsatsens författare valde att dela upp 

tidslinjen i dessa faser utifrån viktiga händelser istället för efter årtal, detta för att göra 

läsningen mer intresseväckande. Varje fas framhäver alltså de viktigaste delar av den 

tekniska utvecklingens påverkan på redovisningskonsulten som respektive period 

kännetecknar.  

 

Då studien syftar till att undersöka den tekniska utvecklingens påverkan på 

redovisningskonsultens profession har begränsningar gjorts när uppsatsens författare 

valt ut vilka områden inom professionsteori som ska analyseras. Uppsatsens författare 

har då valt de punkter som endast anses relevanta i att studera professionens 

arbetsinnehåll och inte dess beteende. 
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Modell 2: Analysmodell 

 

Vid analys av teori samt empiri har uppsatsens författare använt ovanstående 

analysmodell. Utgångspunkt togs i redovisningskonsultens olika arbetsuppgifter som 

beskrivs i empirin, för att först se varför dessa förändrats på grund av den tekniska 

utvecklingen. Arbetsuppgifterna kopplas då till teorierna gällande förändring, 

legitimitet, contingency theory samt forskning kring digitaliseringens och 

automatiseringens påverkan på människan för att förklara dessa förändringar. För att 

sedan undersöka den tekniska utvecklingens konsekvenser för redovisningskonsulten 

som profession sammankopplas arbetsuppgifterna även till professionsteori. 

Utgångspunkt är då hur de två punkterna som karakteriserar en profession påverkats. 

 

2.6 Kvalitetskriterier 

Traditionellt används kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet för 

att bedöma studier. Dessa kriterier har dock omdefinierats för att vara mer lämpliga vid 

kvalitativa och tolkande studier (Johansson, 2005). Enligt Johansson (2005) är tolkning 

det centrala vid analys av livsberättelser. Vidare menas att en livsberättelse inte kan ses 

som en absolut sanning av vad som verkligen skett. Inte heller som att omvärlden 
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avspeglats. Istället för att diskutera kring en livsberättelses sanningshalt, anses att 

samma omständigheter kan skildras på flertalet olika sätt. De kriterier som belyses för 

att bedöma livsberättelser gäller därför prövning av studiens tillförlitlighet, och inte 

validering för en exakt sanning. De kvalitetskriterier som används för att utvärdera 

livsberättelser är övertygande och möjlig, överensstämmelse, insiktsfullhet, 

sammanhang samt pragmatisk nytta (Johansson, 2005). 

 

Det första kriteriet gällande om analysen är övertygande och möjlig, berör de 

textmässiga metoder som används. Faktorer som påverkar detta är intervjuernas samt 

analysens kvalitet (Johansson, 2005). För att uppnå detta kriterium anser Johansson 

(2005) att citat är ett lämpligt verktyg. Det empiriska materialet består därför av flertalet 

citat från respondenterna samt tidskriften Balans för att läsaren ska kunna göra egna 

bedömningar och tolkningar av materialet. Fokus har även varit att beskriva dessa delar 

på ett begripligt och tydligt sätt för att förmågan att övertyga läsaren om resultaten ska 

ökas. Kriteriet överensstämmelse gäller enligt Johansson (2005) att utöka den 

trovärdighet som tillskrivs tolkningen av livsberättelser. I denna studie har 

överensstämmelsen uppnåtts genom att respondenterna själva fått tillgång till materialet 

och därmed uppsatsens författares tolkningar av deras berättelser. Detta för att de ska 

kunna bedöma trovärdigheten i tolkningarna och ifall det är förenligt med deras egna 

tolkningar. Kriteriet motsvarar vad Bryman och Bell (2015) benämner 

respondentvalidering. Detta uppnås därmed genom att respondenterna fått tillgång till 

studien och kommentera eventuella missförstånd och därmed garanteras att författarnas 

tolkningar av intervjuerna var korrekta. Den originalitet och kreativitet som genomsyrar 

presentationen av livsberättelsen är vad kriteriet insiktsfullhet handlar om. Vidare gäller 

det huruvida en individ genom att ta del av livsberättelsen får bredare uppfattning och 

förståelse om sig själv (Johansson, 2005). Detta ansågs dock inte relevant eftersom 

uppsatsens författare strävat efter att beskriva respondenternas berättelser utan inslag av 

kreativitet. Samtidigt anses ämnet gällande redovisningskonsultens utveckling som 

profession vara för snävt för att en läsare som inte själv är eller har varit 

redovisningskonsult ska få vidare insikt. Kvalitetskriteriet som handlar om 

sammanhang och hur en komplett och meningsfull beskrivning skapas av tolkningen 

(Johansson, 2005), har uppnåtts i denna studie genom att noggrann bearbetning av varje 

del av livsberättelserna genomförts, detta för att uppnå sammanhang. Slutligen gäller 

pragmatisk nytta ifall andras studier kan grundas på en viss studie (Johansson, 2005). 
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Denna tillförlitlighetsprövning uppnås i studien genom att framhäva det 

tillvägagångssätt som använts. Starkt fokus har lagts på att tillhandahålla en noggrann 

och utförlig metodbeskrivning. Detta för att andra forskare ska kunna vara kritiska och 

bedöma tillvägagångssättet som använts. 

 

Trots att generaliserbarhet inte används som kriterium vid livsberättelser, anser 

uppsatsens författare ändå detta vara lämpligt att belysa. Enligt Yin (2007) är den grad 

av generaliserbarhet som varit möjligt, studiens externa validitet. I denna uppsats har 

den grundläggande önskan varit att till viss del kunna generalisera de resultat som 

erhållits för att kunna identifiera den trend som hela professionen redovisningskonsult 

präglats av. På grund av det faktum att empirin utgått från flera källor samt underbyggts 

av etablerade teorier anses möjligheten till generalisering vara god. Vidare anses den 

interna validiteten, vilket handlar om hur väl korrekta slutsatser dras kring den data som 

samlats in (Yin, 2007), vara lämplig att beskriva då Jacobsen (2002) menar att en studie 

med stor öppenhet gentemot respondenterna i hög grad uppnår detta. Den interna 

validiteten är relevant i studien eftersom så korrekta slutsatser som möjligt är essentiellt. 

Denna studie har därför utförts med stort fokus kring öppenhet i exempelvis utformning 

av intervjuer samt analys av empiri. Denna öppenhet har lett till en möjlighet att 

slutsatser har kunnat dras som stämmer överens med respondenternas berättelser, 

huvudsakligen för att det varit respondenten själv som styrt den information som 

framkommit vid intervjuer. Öppenhet har ytterligare tillämpats då empirin även 

grundats i studier av sekundärkällan tidskriften Balans, vilket enligt Bryman och Bell 

(2015) är ett sätt som förstärker den interna validiteten.  

 

2.7 Etiska överväganden 

Det är enligt Vetenskapsrådet (2002) av stor vikt att göra etiska överväganden vid 

genomförandet av undersökningar. Det är essentiellt att vara medveten om de 

konsekvenser etiska val kan leda till och vilka etiska riktlinjer som är aktuella. 

Forskning har ett betydande inflytande på samhället på lång sikt, varför etiska 

överväganden är essentiella (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) behandlar 

en rad etiska frågeställningar som bör ställas vid företagsekonomiska undersökningar. 

Dessa är: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 
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 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Det första kravet gällande information behandlar att syftet undersökningen har samt de 

moment som undersökningen består av ska meddelas till respondenterna och övriga 

berörda (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kriterium har tagits hänsyn till genom att i 

respondentinformationen (se Bilaga 1) framföra dessa uppgifter till intervjupersonen 

samt återigen presentera syfte och upplägg av undersökningen vid intervjuns start. På 

detta sätt försäkras att respondenterna är insatta i undersökningen och fullt medvetna om 

vad de deltar i. Samtyckeskravet gäller respondenternas fria vilja till att delta i 

undersökningen. Denna etiska frågeställning kräver även att personerna är medvetna om 

rätten att avsluta delaktigheten i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Även detta 

etiska krav uppfylls via respondentinformationen som skickats till samtliga 

respondenter före intervjuerna. Där påpekas tydligt dessa rättigheter för respondenten 

samt den fria viljan som intervjuerna bygger på. Skulle någon under studiens gång välja 

att avbryta, tas alltså full hänsyn till detta önskemål. Kravet gällande konfidentialitet 

och anonymitet behandlar de uppgifter och data om undersökningens respondenter. 

Dessa data ska hanteras och förvaras med maximal konfidentialitet och på ett sätt att 

endast behöriga kan få tillgång till dessa personliga uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). 

Hanteringen av detta har framförts till intervjupersonerna i respondentinformationen. 

Uppgifterna som framförts av respondenterna har hanterats med stor hänsyn och 

konfidentialitet, detta för att uppnå trygghet och tillit för respondenterna i de uppgifter 

de lämnar under intervjuerna. Nyttjandekravet säger att de uppgifter och data som 

insamlas i undersökningen inte får nyttjas till andra ändamål än den forskning det 

avsiktligen samlades in för (Vetenskapsrådet, 2002). Även detta kriterium framförs till 

respondenterna i informationen de erhåller. Uppsatsens författare garanterar där att 

uppgifterna som framkommer endast används för att uppfylla studiens syfte.  

 

2.8 Källkritik 

Enligt Holme och Solvang (1997) sker granskning av källor på fyra sätt:  

 observation 

 ursprung 

 tolkning 

 användbarhet 
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Den första punkten, observation, handlar om vikten av att anskaffa information kring 

vilka källor som finns tillgängliga för studien. Denna process är nära kopplad till en 

sållningsprocess, eftersom studier präglas av begränsningar både i kostnader och tid. 

Det är betydelsefullt att i sållningsprocessen eftersträva en helhetsbild för att undvika 

skev insamling. Vad gäller källans ursprung ligger fokus vid att finna bakgrundsfakta 

till källan. Denna bakgrundsfakta kan innefatta vem som skapade källan, hur den blev 

till, när den blev till och dess syfte (Holme & Solvang, 1997). Tolkning betyder att 

försöka komma fram till vad källan faktiskt avsett meddela. Denna fas inkluderar 

förståelse och den föreslår att kombinera flera källor för att faktiskt kunna tolka vad 

informationen meddelar. Vad som dock är essentiellt är att källan ska vara användbar i 

studien. Tillför inte källan något för att uppnå studiens syfte är den inte användbar 

(Holme & Solvang, 1997).   

 

Vid källinsamling har hänsyn tagits till ovan fyra nämnda faser. Insamling har 

genomförts noggrant med användning av Linnéuniversitetets bibliotek för insamling av 

vetenskaplig litteratur. Kritisk granskning har präglat urvalet av litteratur för att undvika 

partiska och vinklade källor. För att upprätthålla god standard på källor har insamlingen 

kombinerats med att ta del av tidigare kandidatuppsatser för att studera val av källor. Att 

innehållet i samtliga källor varit aktuellt för att uppnå studiens syfte har tagits hänsyn 

till under hela insamlingsprocessen. Vid användning av äldre källor har relevans 

fortfarande ansetts god och därmed accepterats.  

 

Studien använder sig även av vetenskapligt granskade artiklar som samlats in via 

Linnéuniversitetets databas. Att samtliga artiklar till den teoretiska referensramen är 

vetenskapligt granskade är ett sätt att upprätthålla ursprungfasen. Vid insamling till 

empirin har tidskriften Balans använts, vilken inte är vetenskapligt granskad. Dessa har 

därmed krävt ett mer kritiskt tillvägagångssätt inklusive granskning.  
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Exempel på sökord som använts är: 

 
Tabell 2: Sökord 

 

I arbetets bakgrund och problemdiskussion används artiklar vilka inte är vetenskapliga. 

Studien har tagit hänsyn till detta. Dessa artiklar är bland annat framtidsstudier, vilka 

kan anses politiska och subjektiva, varför en kritisk synvinkel krävs. Dessa artiklarnas 

syfte har varit att bidra till att väcka ett intresse hos läsaren och introducera ämnet. 

Noggrannhet och eftertänksamhet har dock lagts vikt vid även vid denna insamling. Vad 

gäller insamlingen av studiens empiriska material har delvis användning av 

Linnéuniversitetets licens hos FAR använts för att ta del av äldre tidskrifter. 

Noggrannhet har även här varit i fokus vid val av dessa tidskrifter som skett i samråd 

med studiens handledare.  
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3  

 
Detta tredje kapitel syftar till att presentera den teori som ska ligga till grund för 

empirin i studien. Fem olika teorier behandlas för att få olika perspektiv på problemet. 

Avsnittet inleds med en förklaring till vilka teorier som valts till studien. Först 

behandlas förändringsteori och strategi gällande detta. Vidare behandlas 

legitimitetsteori och contingency theory. Sedan redovisas ett stycke kring forskning av 

automatiseringens och digitaliseringens påverkan på människans verksamheter i stort. 

Slutligen presenteras professionsteori samt förändring av professioner. I slutet av varje 

teori beskrivs hur teorin ska användas vidare i undersökningen. 

 
 

3.1 Val av teorier 

Den teoretiska referensramen inleds med en redogörelse av förändringsteori, vilken 

anses relevant då professionen redovisningskonsult är i pågående förändring till följd av 

den tekniska utveckling som diskuterats. Förändring är alltså något som 

redovisningskonsulten behöver förhålla sig till i sitt dagliga arbete, varför det är 

väsentligt att på ett djupare plan skapa förståelse för olika synvinklar på förändring samt 

vad de bakomliggande orsakerna till förändring är. Denna teori kan sammankopplas till 

legitimitetsteorin, vilken lägger vikt vid att verksamheter kontinuerligt bör anpassa sig 

till externa förändringar för att upprätthålla legitimitet. Detta är essentiellt för 

redovisningskonsulter i och med den tekniska utvecklingen. Professionen måste därmed 

vara följsam med tekniska förändringar för att bevara sin legitimitet. Även contingency 

theory kan kopplas samman med det faktum att verksamheter och därmed professioner 

bör anpassa sig till omvärldsförändringar. Denna teori gäller att verksamhetens strategi 

och tillvägagångssätt kontinuerligt måste utvecklas på grund av externa faktorer, såsom 

teknisk utveckling. Därmed är det även relevant att belysa problemet utifrån denna teori. 

Ovanstående teorier utgår samtliga från organisationens synvinkel. Dessa har vidare 

kopplats till den enskilda konsulten då de anses ha ett direkt förhållande. Förändras 

organisationen förändras även den enskilda individen som verkar i den. Med syfte att 

belysa även automatisering och digitalisering har forskning presenterats gällande dess 

påverkan på människan och dess arbetsverksamhet generellt. Detta för att förstå varför 

olika verksamheter förändras på grund av teknisk utveckling. Störst vikt läggs vid 
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professionsteorin, vilket beror på att detta är en central del i att förklara 

redovisningskonsulten som profession och dess utveckling. 

 

3.2 Förändringsteori 

Enligt McMillan (2008) finns det ett traditionellt och ett modernt synsätt gällande 

förändring. Nedan illustreras två figurer bestående av ord länkade till den traditionella 

versus den moderna synvinkeln på förändring.  

 

          

        

Figur 1: Traditional versus modern dynamic views of change. McMillan (2008, s. 92) 
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Den traditionella synvinkeln ser förändring som något onormalt, förutsägbart och 

kontrollerat. Den moderna synvinkeln ser istället förändring utifrån att den är 

närvarande i verksamheten kontinuerligt, den anses vara en del av verksamhetens 

normaltillstånd. Den uppstår utan kontroll och är oförutsägbar (McMillan, 2008). Dessa 

synvinklar används för att förstå förändringar vidare samt att urskilja om förändringen 

av arbetsuppgifter uppstod enligt ett traditionellt eller modernt synsätt. 

 

Varför sker då egentligen en förändring? Barnett och Carroll (1995) delar in de 

bakomliggande faktorerna till förändring i två grupper; externa och interna faktorer. 

Exempel på interna faktorer är organisationens livscykel. Med denna cykel menas var 

organisationen befinner sig i ålder och storlek. Barron et al. (1994) hävdar att ju äldre 

och större en organisation är, desto långsammare och trögare genomförs 

förändringsprocesser. Detta grundas i att roller och uppgifter då är hård inpräntade och 

därmed svårare att riva upp. Externa faktorer rör företagets externa miljö som 

exempelvis marknadstillväxt (Barnett & Carroll, 1995).  

 

Förändring och företagets strategi är enligt Turner (2004) sammanlänkade. Strategi, 

med annat ord taktik, är organisationers sätt att styra mot framgång. Enligt Quinn (1998, 

mönstret eller planen som integrerar en 

organisations huvudmål, policies och handlingar till en sammanhängande enhet

Mintzberg et al. (1998) hävdar att strategi inte handlar om förändring, utan om stabilitet. 

Vad som dock är fortsättningen på resonemanget är att strategi och förändring är 

sammanflätade, eftersom strategistyrning tar hänsyn till förändringar. Förändringar 

resulterar i att verksamheter lämnar gamla tillvägagångssätt vilka varit framgångsrika 

tidigare, för att utforska nya metoder. Enligt Baden-Fuller och Volberda (1997) uppstår 

en paradox vid förnyelse versus bevarande. Bevarande upprätthåller verksamhetens 

stabilitet vilket är essentiellt vad gäller verksamhetens sammanhållning, medan 

förnyelsen är viktig för att verksamheten ska kunna upprätthålla sin existens. Vikten av 

dessa två faktorer är därmed en balansgång. En organisation som inte är medveten om 

externa förändringar är begränsad och med sannolikhet dömd att misslyckas då den inte 

anpassar sin strategi till förändringar (Turner, 2004).  
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Denna teori är essentiell för studien för att förstå varför redovisningskonsultens 

arbetsuppgifter förändrats under den valda tidsperioden. Teorins utgångspunkt är på 

organisationsnivå, detta kopplas sedan till det empiriska materialet för att leda till den 

enskilda redovisningskonsulten. Slutligen byggs en brygga mot hur professionen 

förändrats. 

 

3.3 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin beskriver att verksamheters utförande ska överensstämma med 

samhällets normer och värderingar, vilket är något verksamheter idag arbetar med 

kontinuerligt (Dowling & Pfeffer, 1975). Samhällets normer och värderingar är i ständig 

förändring enligt Deegan (2015) vilket sätter press på verksamheter att vara dynamiska 

vad gäller externa förändringar. När en verksamhet upprätthåller gott arbete som 

överensstämmer med samhällets övergripande normer erhåller denna verksamhet 

legitimitet. Legitimiteten i sig upprätthåller intressenters villighet till att samarbeta med 

verksamheten. Prestationer som är länkade till legitimitet är enligt Ashforth och Gibbs 

(1990) exempelvis goda produkter, gott utförande och god etik.  

 

Enligt Suchman (1995) kan legitimitet upprätthållas på två olika sätt; fokus på framtida 

förändringar samt stöd av verksamhetens tidigare prestationer. Grunden vad gäller 

företagets legitimitet är deras tidigare prestationer, de är därmed även essentiella för att 

upprätthålla framtida legitimitet. Att i kombination med gamla prestationer också förstå 

framtida förändringar är essentiellt för att företagets kunder ska upprätthålla sitt intresse 

för företaget. Att bygga upp en förlorad legitimitet är ett omfattande och krävande 

arbete som kan undvikas om företaget är följsam i förändringar och skyddad av gamla 

prestationer (Suchman, 1995).  

 

Legitimitetsteorin är betydelsefull för denna studie då den ger ett organisatoriskt 

perspektiv på varför en utveckling har skett av redovisningskonsultens arbetsuppgifter. 

För att besvara varför professionen har utvecklats sammankopplas denna teori med 

empirimaterialet. 
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3.4 Contingency theory 

Contingency theory bygger enligt Donaldson (1987) på att en verksamhets strategi och 

tillvägagångssätt påverkas av externa faktorer. Att justera verksamheten när den möter 

externa förändringar är därmed essentiellt för att upprätthålla framgång (Donaldson, 

1987). Det är miljön verksamheten befinner sig i som bestämmer verksamhetens 

strategi och tillvägagångssätt (Donaldson, 1995). Till externa faktorer hör exempelvis 

kundernas efterfrågan, konkurrenters utbud och nya teknologiska utvecklingar (Duncan, 

1972). Donaldson (1995) hävdar att organisationer befinner sig i en komplex miljö och 

måste därför verka som ett aktivt system för att kontinuerligt anpassa sig till 

utvecklingen.  

 

Beslutsfattare i en organisation bör enligt Donaldson (1995) fatta beslut om justeringar i 

verksamheten grundade på utvärderad och säkrad information. Ger informationen 

indikationer på att förändring bör ske ska denna justering genomföras. Verksamheten 

och dess beslutsfattare är därmed beroende av varandra och då förknippade med 

verksamhetens utförande. Vilja till förändring och flexibilitet är därmed 

personlighetsdrag som är betydande för en beslutsfattare och dess verksamhet 

(Donaldson, 1995). 

 

Denna teori är betydande för studien för att skapa förståelse kring att det existerar 

bakomliggande faktorer till varför redovisningskonsultens arbetsuppgifter förändrats. 

Utgångspunkten för teorin är organisationen, vilket i analysen kopplas vidare till 

redovisningskonsulten. Även denna teori kan därmed ses som essentiell för att tillslut se 

utvecklingen av redovisningskonsulten som profession.  

  

3.5 Digitaliseringens & automatiseringens påverkan på människan 

Hur digitaliseringen och automatiseringen historiskt påverkat människan och dess 

yrkesverksamhet har studerats av ett antal forskare. Enligt Gray och Rumpe (2015) är 

digitalisering en framväxande trend, där teknologier integreras i vardagens alla aspekter. 

Digitalisering skapar en omfattande effekt, både genom främst sociala mediers påverkan 

på personliga relationer, samt andra relationer gällande hur invånare interagerar med 

digitala stödtjänster. Definitionen som belyses är att digitalisering är processen att röra 

sig mot en digital verksamhet; förändringen av en affärsmodell och genereringen av nya 

intäkts- samt värdeskapande möjligheter, genom användningen av digitala teknologier.  
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Automatisering är enligt Autor (2015) ett fenomen som innebär att tekniska lösningar 

kompletterat men även ersatt vissa av människans arbetsuppgifter. Enligt Bodaghi 

(2015) innebär automatisering att datorer och andra tekniska hjälpmedel överträffar 

människans förmåga att utföra repetitiva uppgifter, utvecklingen har alltså lett till att 

maskiner utför sådana uppgifter mer korrekt och snabbare än vad människor är kapabla 

till.  

 

Enligt en statlig utredning utförd av Digitaliseringskommissionen (2015) innebär 

digitaliseringen men även automatisering en rad förändringar i arbetslivet; yrken 

förändras, vissa uppstår och andra går förlorade. De förändringar som uppstår generellt 

när en yrkesroll digitaliseras och automatiseras är många. Anledningen till detta är att 

teknikutvecklingen resulterar i en förändring av människans sätt att lösa problem men 

även människans sätt att utföra arbetsuppgifter vilket har utvecklats och effektiviserats. 

Bland annat präglas arbetsuppgifter i högre grad av en kommunikation som sker 

digitalt, vilket ökar möjligheten att interagera med andra människor både internt på 

arbetsplatsen och externt. Även Bodaghi (2015) menar att digitala hjälpmedel möjliggör 

en bättre kommunikation för många yrkesroller, både inom och utanför företaget de 

verkar i. Dessutom leder den tekniska utvecklingen till en förenklad 

informationssökning och minskat pappersarbete.  

 

Enligt Digitaliseringskommissionen (2015) har även den miljö människan arbetar i 

genomgått en betydlig förändring. Det är exempelvis inte längre ett krav att utföra allt 

arbete på en bestämd arbetsplats. Många arbetsuppgifter, framförallt kontorsarbete kan 

utföras på vilken plats som helst, detta till följd av nya tekniska lösningar. Gränsen 

mellan arbete och fritid blir därmed inte lika tydlig som den en gång varit när 

kontorsrelaterade yrkesroller digitaliseras. Denna utveckling leder bland annat till att 

människans arbete präglas av en större känsla av frihet men även en ökad möjlighet till 

tidssparande. Den ständiga uppkoppling och den enkla tillgång till information som 

människans arbetsmiljö generellt genomsyras av idag kan dock leda till psykisk 

påfrestning i form av stress.  

 

Något som starkt påverkas vid digitalisering och automatisering av en yrkesroll är enligt 

Digitaliseringskommissionen (2015) de kompetenskrav som råder inom ramarna för en 
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viss yrkesroll. Högre kompetens vad gäller digitala system blir allt mer eftertraktat på 

arbetsmarknaden till följd av den teknikutveckling som ständigt pågår. När stora delar 

av ett yrke digitaliseras eller automatiseras blir människans uppgift istället att ha stor 

kunskap kring de tekniska system som tagit över eller kompletterat dess arbetsuppgifter. 

För att en människa ska kunna behålla sin konkurrenskraft i takt med digitalisering och 

automatisering är kontinuerligt lärande därför essentiellt. Kraven blir också högre vad 

gäller den sociala kompetensen, detta för att de digitala hjälpmedlen möjliggör enklare 

och därmed mer kontinuerlig kontakt med kund. Digitalisering och automatisering leder 

även till att arbetsuppgifterna kräver mer problemlösning och kreativitet av människan 

menar Autor (2015). Digitaliseringskommissionen (2015) menar att mänskliga 

egenskaper som en maskin aldrig kan uppnå är sådant som efterfrågas mer och mer på 

en arbetsmarknad som präglas av digitalisering och automatisering. 

 

 det som bara kan utföras av en människa, kommer i högre grad att 

uppvärderas. [...] Den digitaliserade arbetsmarknaden innebär även att arbete i högre 

utsträckning individualiseras, dvs. du säljer din kompetens och din tid som en 

         

(Digitaliseringskommissionen 2015, s.84 85) 

 

En verksamhet som historiskt präglats av förändringar till följd av teknisk utveckling 

och som därmed kan exemplifiera vad som sker när en yrkesverksamhet förändras till 

följd av teknisk utveckling är kontorsmiljön (Schröder & Sehlstedt, 1984). Denna 

verksamhet har enligt Schröder och Sehlstedt (1984) utvecklats från ett område som 

tidigare bestått av mänsklig informationshantering till ett område där datoriserad 

informationshantering dominerar. Under 1960 1970-talet genomgick kontorslandskapet 

en essentiell förändringsprocess, detta på grund av att så kallad automatisk 

databehandling infördes på flertalet kontor. För kontorsarbetet tillhandahöll denna 

utveckling möjligheten att hantera exempelvis ekonomiadministration samt 

löneadministration via datorer vilket i sin tur har lett till ett effektivare kontorsarbete 

generellt.  

 

Ett vidare exempel är den tekniska utvecklingens inverkan på banksektorn. Autor 

(2015) tar bland annat upp bankerna och dess kontanthantering som ett tydligt exempel. 

Bankbiträdets arbetsuppgifter som tidigare till stor del bestått av kontanthantering har 
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till följd av automatisering omvandlats till en yrkesroll som idag handlar mer om så 

kallad relationship banking. Detta innebär att det faktum att maskiner numera 

automatiskt hanterar kontanter har lett till att allt mer fokus läggs på det erbjudande som 

ges till kund. För att sådana yrkesroller ska kunna konkurrera mot den automatisering 

som sker poängterar Autor (2015) vidare att det är essentiellt att kompetensen hos dessa 

yrkesroller utvecklas i takt med teknikutvecklingens fortskridande. I denna forskning 

poängteras det att automatiseringen inte nödvändigtvis inneburit ett minskat antal 

arbetstillfällen inom banksektorn, men att den lett till att många yrkesroller tvingats 

ändra fokus för att kvarleva. 

 

Trots att automatiseringen påverkat arbetsmarknaden markant poängterar Autor (2015) 

dock att den ännu inte lyckats att helt ersätta vikten av mänsklig arbetskraft. Goldkuhl 

och Nilsson (2000) förtydligar att exempelvis datorn är ett redskap som existerar i 

huvudsak för att stödja mänskligt handlande och att människan alltid bär det yttersta 

ansvaret trots att många av dess uppgifter digitaliserats eller automatiserats. Den 

mänskliga faktorn är alltså något som fortfarande är ofrånkomligt för att samhället ska 

fungera. 

 

Att studera forskning kring vad som sker när människans verksamheter digitaliseras och 

automatiseras kan vidare även kopplas till varför förändringar av en profession sker. 

Detta då det kan antas att professioner förändras på olika sätt till följd av teknisk 

utveckling. Denna forskning kommer alltså att bidra till att kunna besvara frågan 

angående varför redovisningskonsulten som profession förändrats till följd av den 

tekniska utvecklingen och anses därmed relevanta för denna studie och dess syfte.  

 

3.6 Professionsteori 

our souls.  

                                    (Abbott 1988, s. 1) 

 

Profession är enligt Brante (2005) ett mycket svårdefinierat begrepp som diskuterats av 

ett flertal forskare. Några av de etablerade definitioner som tas upp förklarar profession 

som en slags yrkessammanslutning. Denna sammanslutning präglas av användandet av 

vissa förmågor grundade i kunskap av teoretiskt slag. Kunskapen har i sin tur uppstått 
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genom någon slags utbildning som resulterat i kompetens, vilken i de flesta fall kan 

styrkas genom ett examensbevis. Att dela ömsesidiga värderingar samt känna en 

gemensam identitet med andra representanter är ytterligare element som genomsyrar 

professionsbegreppet. Beckman (1989) tar upp andra kriterier för vad som anses vara en 

profession. Dessa är bland annat yrkeskodex, självständighet i yrkesutövningen, 

kvalificerad tjänsteproduktion samt elitställning på arbetsmarknaden. Även Abbott 

(1988) bidrar med definitioner av termen profession trots att han anser det både farligt 

och onödigt att fastställa en begreppsförklaring. Den definitionen Abbott tillför är (fritt 

professioner är något exklusiva grupper av individer som tillämpar något 

(Abbott 1988, s. 318). 

 

Freidson (2001) behandlar professionalism och dess betydelse samt implikationer som 

en social organisation och beskriver fenomenet som en tredje logik. Vidare behandlas 

att den politiska ekonomin är grunden för professionalism, som anses vara en idealtyp. 

Enligt Freidson (2001) finns det två grundläggande antaganden gällande 

professionalism. Den första idén gäller övertygelsen att en del arbeten är oåtkomliga för 

de utan den erfarenhet och utbildning som krävs, på grund av att arbetet är specialiserat 

i en hög grad. Övertygelsen att arbetet inte kan standardiseras eller rationaliseras är det 

andra antagandet. Dessa uppfattningar ligger till grund för den sociala samt ekonomiska 

status professionellt arbete tillskrivs, genom den sociala processen. Vidare menar 

Hellberg (1978) att professionalisering är ett relationskoncept. Utan de som godkänner 

att status hänförs till professioner, kan inte denna professionsstatus existera. Parsons 

(1939) berör att professionerna har en essentiell samhällsposition som är unik i 

historien, utifrån studier kring sociala strukturer i de mest betydande civilisationerna. 

Vidare säger Parsons (1939) att samhällsfunktionerna som är av störst betydelse för 

samhället, i stor utsträckning är beroende av professioner och att dessa fungerar väl. En 

institutionell struktur är grunden till detta och innefattar en komplex balans mellan olika 

sociala krafter.  

 

Enligt Abbott (1988) är professioner konstituerat som ett system, vilket är ömsesidigt 

beroende. Aktiviteterna dessa professioner utför är inom detta system strukturerade 

under olika typer av jurisdiktioner. Varje profession är genom jurisdiktionslänkar knutet 

till en uppsättning uppgifter, där länkarnas styrka och svaghet skapas i processen av det 

faktiska professionella arbetet. Abbott (1988) menar vidare att professioner konstituerar 
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en ekologi, då dessa jurisdiktionslänkar är relativa och föränderliga där professioner 

utgör ett interagerande system. I systemet konkurrerar professioner. Framgång för en 

profession speglar förutom professionens egen prestation, även systemet i sig samt 

konkurrenters situation. De länkar som kopplar samman professioner och dess arbete 

kan visas genom en karta över de uppgifter som ska göras samt människorna som utför 

dem. Eftersom länkarna och därmed uppgifterna samt professionerna ständigt förändras, 

är verkligheten dock mer komplex. Teknikens utveckling är en faktor som förändrar 

både uppgifter och professioner. Jurisdiktioner är ett kulturellt fenomen, men har även 

en social struktur. När det talas om jurisdiktioner, menas att en profession ber samhället 

att erkänna dess struktur genom exklusiva rättigheter. Absolut monopol på yrket, 

kontroll av rekrytering, licensiering och professionell utbildning, samt självdisciplin och 

otvungen sysselsättning är exempel på dessa exklusiva rättigheter. Jurisdiktioner kan 

utifrån detta sammanfattas som den gränsdragning som avgör vad som faller inom 

ramarna för en professions arbetsområde (Abbott, 1988). 

 

För att sammanfatta används följande egenskaper för att utvärdera en profession: 

 Arbetet kan inte standardiseras eller rationaliseras 

 En exklusiv kunskapsbas krävs 

 

3.6.1 Professioner i förändring 

Abbott (1986) beskriver processen gällande hur professioner utvecklas. De antaganden 

som tidigare tillskrevs denna process var först och främst att förändring är en 

enkelriktad utveckling. Det andra antagandet var att enskilda professioner och dess 

utveckling inte beror på andra professioners utvecklingar av detta slag. Det tredje 

antagandet gällde att professioners kulturella anseende och samhällsstrukturen är mer 

essentiellt än själva arbetet personerna utför. Antagande fyra berörde att professioner är 

homogena enheter medan det sista antagandet var att processen professionalisering är 

konstant och därmed inte förändras. Under 1980-talet förändrades dock denna syn och 

de fem antagandena utmanades. Det enkelriktade antagandet har utvecklats till att det 

finns många riktningar för förändring. Att olika professionsutvecklingar är oberoende 

av varandra har även utvecklats till att mycket fokus riktas på branschövergripande 

relationer. Dock ansågs denna relation mellan professioner inte utgöra en dominerande 

faktor för professionsutveckling. Likaså att arbetet som utförs inte är lika viktigt som 

strukturen samt antagandet om homogenitet ifrågasattes kraftigt. Det sista antagandet 
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gällande professionaliseringsprocessen har utvecklats till att statens ökade inblandning 

samt riktningen mot mer byråkratisk praxis nu påverkar och förändrar processen kring 

professionalisering. Utvecklingen ledde alltså till ett behov av nya antaganden för 

professionsutveckling. Inriktningen på dessa antaganden ska vara arbete, eftersom det är 

professionernas innehåll som förändras. Professioner upplever motsättningar mellan 

varandra vid kontroll av arbete, vilket leder till att de blir beroende av varandra (Abbott, 

1986). Abbott (1986) föreslår därmed att fokuset för professioner inte är dess struktur 

utan den koppling som finns mellan en profession och dess arbete. Det är denna länk 

Abbott kallar jurisdiktion. 

 

Enligt Brante (1988) är professioner en historisk företeelse som förändras över tid. 

Historiska och nu rådande processer påverkar och framställer därmed professioner. 

Olika professioner hanterar förändring på skilda sätt, vilket leder till att professionerna 

erhåller olika villkor (Reed, 1996). I det rådande förändringssamhälle krävs att varje 

enskild profession anpassar och förändrar sin verksamhet för att kunna passa in samt 

finna konkurrensfördelar i den nya omgivningen. Detta är en process som professioner 

hanterar olika väl, vilket leder till olika resultat. Förändring leder till att vissa 

professioners ställning ökar i samhället, medan andras minskar av situationen. 

Exempelvis har civilingenjörers position ökat, som en följd av den tekniska utveckling 

som sker. Samtidigt har religionens minskade betydelse i samhället varit en 

omständighet som påverkat prästers auktoritet negativt. Slutsatsen av detta beskrivs som 

att den status som tillskrivs professioner är konstituerat som en social process, där 

villkoren för att uppnå status och samhället förändras parallellt. Denna status ska 

följaktligen inte anses beständig (Torres, 1991). När en profession vars styrning utifrån 

ökar, vilket därmed resulterar i att professionens egna styrning minskar, kallas för 

deprofessionalisering. Professionens egna kontroll över vad de utför och dess tillskrivna 

betydelse har då förändrats. Kraften i professionens handling, vilken beror på dess 

bakomliggande resurser, har reducerats. Med dessa bakomliggande resurser menas till 

största utsträckning de specifika kunskaper professionen tidigare haft (Carlgren, 2009). 

Nu är professionen inte lika handlingskraftig till att utöva sin expertis och kreativitet, 

vilken tidigare var en essentiell del av dess egenskaper (Healy & Meagher, 2004), vilket 

leder till minskad status (Emener & Cottone, 1989). När en profession istället går 

igenom så kallad reprofessionalisering innebär det enligt Duyvendak et al. (2006) att 

sättet att skapa kunskap förändras. Det innebär vidare även att professionens sätt att 
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tillämpa och dela med sig av denna kunskap förändras. Professionen erhåller då enligt 

Sanders et al. (2014) ny kompetens i ett statushöjande syfte. Emener och Cottone (1989) 

menar vidare att reprofessionalisering kan definieras som det stadie 

då professionsutvecklingen drivs som starkast framåt. 

 

Abbott (1991) talar vidare om commodities, vilka förenklat är system eller 

programvaror som tar över uppgifter en människa tidigare utfört, och behandlar dessa 

automatiskt. Dessa commodities har en direkt inverkan på en professions enklare, 

rutinmässiga arbetsuppgifter, vilka kan komma att utesluta den mänskliga faktorn. De 

mer svårtillgängliga funktionerna fortsätter att utövas av de med expertis på det 

specifika området. Commodities påverkar alltså en profession på sättet att den omformar 

professionen, vilket resulterar i en förändring. Dock anser Abbott inte att detta är ett hot 

mot professioner, utan commodities skapar nya möjligheter, samtidigt som de eliminerar 

andra förutsättningar (Abbott, 1991). Viktigt är dock att enligt Abbott (1991) har 

utplåning av en profession aldrig skett som konsekvens av commodities påverkan. En 

profession kan förändras, men enligt Abbott (1991) kommer alltid experter inom 

professionen att finnas kvar.  

 

Fenomenet jurisdiktioner som tidigare beskrivits innebär enligt Abbott (1986) länken 

mellan professioner och dess arbete, det är därför essentiellt att inkludera vad som sker 

med jurisdiktioner för att förstå professionsutveckling. De förändringar som sker i 

professionens arbetsområde påverkar dess jurisdiktion. När arbetsuppgifter försvinner 

eller tillkommer inom ramarna för en profession, innebär det att jurisdiktionen minskas 

eller utvidgas. Jurisdiktionen påverkar därefter professionen, som förändras som en 

konsekvens. Följaktligen ser förhållandet ut som följande: 
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Modell 3:  Förändring av en profession 

 

Professionsteori anses vara högst väsentlig för denna studie. Detta för att den utgör den 

slutliga länken till att kunna besvara frågan om hur redovisningskonsulten som 

profession förändrats till följd av teknisk utveckling. Teorin definierar de två 

huvudsakliga egenskaperna hos en profession som sedan har kopplats till det empiriska 

materialet. Avsnittet kring professioner i förändring anses ge djupare kunskap om vad 

som generellt sker med en profession vid förändring. 

 

3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Teorierna som presenterats förklarar tillsammans varför professionsförändringar sker 

samt vilka konsekvenser teknisk utveckling får för professionen. Förändringsteori, 

legitimitetsteori, contingency theory samt forskningen kring automatisering och 

digitalisering beskriver varför förändring skett av redovisningskonsultens 

arbetsuppgifter till följd av den tekniska utvecklingen. Dessa kopplas till 

professionsteori som förklarar konsekvenserna för professionen till följd av denna 

utveckling. De egenskaper som tas fasta på inom denna teori är att arbetsuppgifter inte 

kan standardiseras eller rationaliseras samt att de som verkar inom en profession besitter 

en exklusiv kunskapsbas. 
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Modell 4: Konceptuell modell 
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4  

 
Studiens fjärde kapitel syftar till att redogöra för den utveckling som skett tidigare i 

branschen och hur branschen i Sverige idag ser ut. Vad en redovisningskonsult har för 

arbetsuppgifter beskrivs närmare. Dessa områden anses essentiella för att underbygga 

empirin i studien. 

 
 

4.1 Redovisningsbranschens framväxt 

Redovisningens värld ses som ett socialt system där utbildningssystem, praktik och 

forskning inkluderas, och interagerar inom näringsliv och styrning med andra 

organisatoriska system. Definitionen av denna värld omfattar alla handlingar som kan 

kopplas till redovisning samt alla individer som utför dessa handlingar och därmed 

berättigas att benämnas bland annat redovisningskonsult (Lee, 1990). Enligt Lee (1990) 

utvecklades denna redovisningsvärld mycket från år 8000 f.Kr. till 1000 år e.Kr. Den 

tidigaste civilisationen använde symboler med utnämnda betydelser för att sköta den 

tidens redovisning. På grund av att de system som hanterade redovisning tvingades 

hantera mer och mer komplexa ekonomiska verksamheter, utvecklades nya, mer 

effektiva, räknings- och skrivsystem med tiden. Journalförande för kontrolländamål var 

fokuset för redovisningen. Från denna tidsepok fram till 1700-talet beskrivs 

redovisningens värld som relativt stabil och oförändrad, med samma fokus och syfte. 

Detta med undantag för framväxten av dubbel bokföring på 1300-talet, en 

redovisningsteknik som blev ett lätthanterligt tillvägagångssätt för bokföring och 

påverkade redovisningens värld dramatiskt. Från 1800-talet utvecklas redovisningen till 

stor del av den industrialisering som skedde. Fokuset för redovisningen förflyttades till 

att kontrollera kostnader och bedöma prestationer, från att mestadels ha registrerat 

kostnaderna. Först omkring år 1850 skapades ett behov av en organiserad profession 

inom redovisning. Detta på grund av ökat informationsbehov, företagskonkurser, 

beskattning och rapporteringskrav. Professionsutvecklingen ledde till att redovisningen 

nu granskades av olika organ. Behovet och viljan att utveckla redovisningsstandarder 

uppkom också. Det senaste århundradet har redovisning som profession genomgått en 

utbredd förändring. Redovisningsbyråerna är numera större men färre och 

kontrollorganen har minskat i antal. Slutligen, har redovisning under 1900-talet flyttat 
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fokus till att i större utsträckning bedöma människors prestationer. Det som då framhålls 

är samspelet mellan mänskligt beteende och redovisningens handlingar, eftersom 

redovisningen både influerar och influeras av människan och dess beteende (Lee, 1990).  

 

Kring redovisningskonsultens roll finns inte mycket tidigare forskning menar De Loo et 

al. (2011). Den forskning som finns visar att redovisningskonsulten har olika roller. En 

del anses vara bokförare, medan andra uppfattar redovisningskonsulten som rådgivare. 

Enligt Baldvinsdottir et al. (2009) har redovisningskonsultens roll och image förändrats. 

Den klassiska roll som ofta tillskrivs redovisningskonsulter gäller objektivitet, känsla 

för små detaljer samt dess förmåga att avskilja känslor. Traditionellt har bilden av 

redovisningskonsulten och dess arbete framhävts som tråkigt, ointressant och enformigt. 

På senare tid har denna stereotypa bild dock utmanats av en mer humoristisk och 

tilltalade beskrivning (Baldvinsdottir et al. 2009). 

 

Slutsatser som kan dras utifrån ovanstående beskrivning är att redovisningsbranschen 

genomgått betydande förändringar sedan dess begynnelse, både vad gäller arbetet i sig 

och redovisningskonsultens roll. Hur ser då redovisningsbranschen ut i Sverige idag?  

 

4.2 Redovisningsbranschen i Sverige 

År 2015 fanns det enligt SCB (2017) 23 800 personer som arbetade med redovisning i 

Sverige mellan åldrarna 16 64 år. Visma (2015) har gjort en sammanställning av 

statistik från SCB och UC där de undersöker redovisningsbranschen. Deras resultat 

illustrerar att redovisningsbranschen har vuxit med 21% mellan åren 2010 2015. Detta 

illustreras i följande tabell: 
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Tabell 3: Företag i redovisningsbranschen 2010 2015. Visma (2015) 

 

De anser denna ökning vara kopplad till avskaffandet av revisionsplikten. Avskaffandet 

är dock inte något som kommer att beröras i denna studie, då det inte har koppling till 

teknisk utveckling. Även på senare tid präglas alltså branschen av fortsatt kontinuerlig 

förändring.   

 

4.3 Redovisningstjänster 

Enligt FAR och Srf konsulterna (2016), vilka ger ut svensk standard för 

redovisningstjänster, innefattar yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult flera 

områden som illustreras i följande figur: 
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Figur 2: Redovisnings- och Revisionsbranschen - uppdelning av yrkesroll och tjänster. 

Srf konsulterna (2017). 

 

Bokföring: Detta innebär enligt FAR och Srf konsulterna (2016) att 

bokföringsskyldigheten som redogörs i bokföringslagen verkställs. Enligt 

bokföringslagen 2 kap. 1§ (SFS 2016:1058) är juridiska personer skyldiga att bokföra, 

detta med vissa undantag vad gäller storleken på tillgångar. För att 

bokföringsskyldigheten ska träda in ska tillgångarna enligt BFL 2 kap. 2§ i ett företag 

överstiga ett belopp av 1,5 miljoner kronor. Denna bokföringsskyldighet innebär att 

affärshändelser löpande ska bokföras. Detta ska enligt BFL 5 kap. 1§ genomföras på ett 

sätt som möjliggör granskning av den ekonomiska ställningen i en verksamhet. 

Bokföringsskyldigheten innebär vidare enligt BFL 4 kap. 1§ att alla bokföringsposter 

ska kunna styrkas med verifikationer samt att räkenskapsinformation ska bevaras i den 

utsträckning som krävs för att den ska kunna presenteras på ett tydligt och läsbart sätt. 

Ytterligare bestämmelser kring denna skyldighet lyder att en balansräkning ska 

upprättas samt att räkenskapsårets löpande bokföring ska avslutas genom upprättande 

av en årsredovisning eller ett årsbokslut.  
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Betalning: Detta innebär enligt FAR och Srf konsulterna (2016) att 

redovisningskonsulten genomför uppdragsgivarens betalningar på egen hand för dennes 

räkning.  

 

Skattedeklaration: Redovisningskonsulten kan av en uppdragsgivare få upprätta en 

skattedeklaration, deklarationen som Skatteverket kräver av arbetsgivare. 

Skattedeklarationen innefattar uppgifter kring företagets arbetsgivaravgifter och moms 

(FAR & Srf konsulterna, 2016).  

 

Kalkylering: Detta innebär att i förväg uppskatta kostnader för exempelvis ett nytt 

projekt eller inköp (Greve, 2016). 

 

Fakturering: Fakturering innebär enligt Skatteverket (2017) att skicka en 

dokumentation som innefattar pris och moms vid försäljning till företag.  

 

Lön: Förmåner och löner, och dess avdrag och skatt kan tas fram av en 

redovisningskonsult, detta samlas sedan ihop till ett löneunderlag (FAR & Srf 

konsulterna, 2016).  

 

Analyser: Analys innefattar enligt FAR och Srf konsulterna (2016) bland annat att 

bedöma redovisningens kvalitet och rimlighet. Analysens hjälpmedel kan innefatta 

nyckeltal, förväntat resultat och tidigare års utfall. 

 

Budget: Redovisningskonsulten kan med uppdragsgivarens material upprätta en budget. 

Denna används som en prognos för kommande period. Viktigt att tillägga är att det inte 

är redovisningskonsulten som står för den slutliga budgeten, utan detta ansvar vilar på 

uppdragsgivaren (FAR & Srf konsulterna, 2016).  

 

Bokslut: Bokslut är ett arbete som innebär avslut av bokföringen som skett under 

räkenskapsåret. Denna innefattar även kompletteringar som är nödvändiga samt 

transaktioner i bokföringen för att bestämma årets resultat och ställning (FAR & Srf 

konsulterna, 2016). 
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Deklarering: En inkomstdeklaration upprättas årligen där intjänad summa samt 

beräknad skatt redogörs (Skatteverket, 2017).  

 

Årsredovisning: Definitionen av årsredovisning utges av årsredovisningslagen. Enligt 

ÅRL 2 kap. 1§ (SFS 2016:947) ska årsredovisningen bestå av följande delar: 

1.  

2. en resultaträkning, 

3. noter, och 

4.   

Ett årsredovisningsuppdrag är därmed upprättande av denna finansiella rapport åt 

uppdragsgivaren. Årsredovisningen upprättas utifrån bokslutet (FAR & Srf konsulterna, 

2016). 

Bokslutsrapport:  

Bokslutsrapporten har följande grundläggande delar, och i följande ordning: 

a. rubrik, 

b. mottagare, 

c. organisationsnummer, 

d. inledning 

i. identifiering av det dokument som upprättats med hänvisning till 

redovisat resultat och balansomslutning samt jämförelser med 

föregående års värden om sådant år finns, 

ii. klargörande av styrelsens och verkställande 

direktörens/företagsledningens ansvar samt redovisningskonsultens 

ansvar, och 

iii. om så är tillämpligt, ett uttalande om att redovisningskonsulten inte är 

oberoende i förhållande till företaget, 

e. beskrivning av det arbete som redovisningskonsulten utfört genom 

i. referens till Reko och 

ii. klargörande av att redovisningskonsulten inte har gjort något 

bestyrkande, om detta inte framgår av uppdragsbrevet, 
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f. ort, 
g. datum, 
h. redovisningskonsultens underskrift, och 
i. (FAR & Srf konsulterna 2016).  
 
Denna upprättas av bokslutsmaterialet (FAR & Srf konsulterna, 2016).  

 

Den ständiga utveckling som redovisningsbranschen genomgått har alltså utmynnat i att 

redovisningskonsulten arbetar med ovanstående arbetsuppgifter i dagsläget. För att se 

hur redovisningskonsulten som profession har förändrats har därmed dessa 

arbetsuppgifter varit utgångspunkt för både det empiriska materialet samt analysen. 

Detta för att se hur varje arbetsuppgift har förändrats på grund av den tekniska 

utvecklingen. Visualiseras varje arbetsuppgift kan förändringen enklare illustreras, för 

att sedan ha kopplats till den professionsutveckling som skett. 
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5  

 
Detta femte kapitel syftar till att redogöra för den empiriska data som framtagits i 

denna studie. Först presenteras de fem respondenter som deltagit i studien. Kapitlet är 

sedan upprättat i form av en tidslinje i olika faser av den insamlade data som framtagits 

utifrån intervjuerna, och underbyggs vidare med uppgifter från tidskriften Balans. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om redovisningskonsultens förväntningar på framtiden. 

 
 

5.1 Presentation av respondenterna 

Karl Thorin, redovisningskonsult på redovisningsbyrån Persson & Thorin AB i Växjö 

har varit aktiv konsult sedan 1988, och yrkesverksam inom branschen i 50 år. Thorin är 

en av grundarna till Persson & Thorin AB och har därmed god erfarenhet kring 

branschens utveckling. Byrån har för närvarande 11 anställda och har varit verksam i 

byrån i 

framkant ka utvecklingen (Thorin, 2017). 

 

Helena Henriksson är auktoriserad redovisningskonsult på revisionsbyrån PwC i Växjö. 

Henriksson har varit verksam inom redovisning sedan 1990 då hon började arbeta på en 

mindre revisionsbyrå i Växjö. Idag är Henriksson gruppchef för Växjökontorets 

redovisare, vilka är 25 stycken. PwC satsar just nu hårt på att digitalisera alla sina 

klienter och förverkliga det papperslösa kontoret (Henriksson, 2017). 

 

Lilian Karlberg är auktoriserad redovisningskonsult sedan 2010 och har varit verksam 

som konsult sedan 1990 då Karlberg startade elbe redovisningsbyrå i Växjö. Karlberg 

arbetar ensam på redovisningsbyrån men får hjälp med de enklare uppgifterna sedan ett 

par år tillbaka (Karlberg, 2017). På byråns hemsida Den som inte ser framåt 

blir efter e redovisningsbyrå, 2017).  

 

Karl-Axel Erlandsson är en före detta auktoriserad redovisningskonsult, vilken inte idag 

är verksam. Erlandsson startade sin karriär inom redovisning på 60-talet. År 1981 

startade han sin egen byrå, BOKA, som erbjöd både redovisnings- och revisionstjänster 

i Kalmar. Idag är BOKA uppköpt av koncernen Fortner, som har ett av sina 12 kontor i 
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Kalmar med 6 stycken anställda (Erlandsson, 2017). Ett utdrag från byråns hemsida 

säger Ensam är inte alltid stark. Digitaliseringen tvingar fram nya krav på leverans 

och kompetens och det gäller att hänga med. Ett sätt att göra det är att ingå i ett större 

(Fortner, 2017). 

 

Annelie Adler arbetar som redovisningskonsult på redovisningsbyrån Advisorgruppen i 

Jönköping sedan tre år tillbaka. Adler startade sin karriär inom redovisning i början av 

80-talet och har sedan dess främst arbetat mot bostadsrättsföreningar (Adler, 2017). 

 

5.2 Tidslinje av redovisningskonsultens utveckling till följd av 

teknisk utveckling 

Tekniken är det huvudsakliga fenomen som förändrat redovisningskonsultens dagliga 

arbete från 1976 till idag, menar redovisningskonsulterna. Teknikutvecklingen kan inte 

förnekas, redovisningskonsulten måste idag vara öppen för den utveckling som sker och 

lära sig nya saker varje dag. Allt arbete sker dessutom i en mycket högre takt idag än 

tidigare, detta tack vare de hjälpmedel som den tekniska utvecklingen fört med sig. 

 

g utföra samma mängd arbete som fem personer gjorde i början av min 

 

                                                                                             (Thorin 2017) 

 

Vidare beskrivs tidslinjen i fem faser där den tekniska utvecklingens betydande 

händelser för redovisningskonsulten presenteras kronologiskt för varje fas. 

Sammanfattning för de olika faserna utförs med hjälp av en avslutande visuell tidslinje.  

 

5.2.1 All vår början är svår 

Studiens utgångspunkt, slutet av 70-talet, präglas av en stor förändring inom 

redovisningsbranschen: datorns intåg. Under denna period fick många 

redovisningskonsulter möta ADB, automatisk databehandling, för första gången. Som 

en konsekvens av datorns intåg i redovisningsyrket introducerades BAS-kontoplanen 

1976, som hade till syfte att passa ett databaserat redovisningssystem (Paulsson 

Frenckner, 1976). Även bokföringslagen justerades för att möjliggöra ett stöd för hur 

dokumentation ska ske på datorn (Gyllenswärd, 1977). Konsulterna berättar om de så 

kallade stordatorerna vilka var de första datorerna många av dem kom i kontakt med. 
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Processen med ADB innebar att konsulterna bokförde genom att stansa in siffror som 

blev hål i kort vilka sedan lämnades i rullar till en dataavdelning. En konsult berättar att 

de fick skicka dessa hålkort till större städer via post för att de skulle bli behandlade i 

stordatorn. Något som innebar en risk var att dessa skulle kunna komma bort på vägen. 

När datorn sedan hanterat hålkorten, skickades de tillbaka via post till byrån. Byrån tog 

då emot listor på så kallade pyjamaspapper, vilka var blåvitrandiga. Dessa listor 

motsvarade huvudbok, verifikationslista samt balans- och resultatrapport. Detta innebar 

därmed en förändring i förvaring av bokföringsinformation. När konsulten erhöll 

listorna var det bara att hoppas att listorna var rätt, annars fick arbetet göras om från 

början. Arbetet var tidskrävande, men konsulterna upplevde ändå denna process som ett 

framsteg i deras arbete, då de tidigare behövt göra allt arbete manuellt på skrivmaskin. 

Det papperslösa kontoret var ett ämne som dök upp som konsekvens av datorns intåg 

under denna tidsperiod, och blev något som diskuterades flitigt. Skulle allt papper 

redovisningskonsulten hanterade försvinna i takt med att datorn introducerades? Detta 

var inte något som blev verklighet för redovisningskonsulten, utan mer papper än 

någonsin hanterades vid denna tidpunkt.  

 

Samtliga intervjuade konsulter arbetade inte med ADB redan i slutet på 70-talet utan 

kom först i kontakt med datorn senare in på 80-talet. Till en början var det de stora 

revisions- och redovisningsbyråerna som använde sig av ADB (FAR, 1977), men som 

senare under 1980-talet även nådde de mindre byråerna vilka fick upp ögonen för 

fenomenet (Paulsson Frenckner, 1982). Konsulterna som arbetade utan dator bokförde 

för hand i en stor bok, där varje klient hade en bok vardera. Kontrollräkningen var då en 

stor del av arbetet. 

 

tikalt så att allt balanserade 

 

      

    (Adler 2017) 

 

Via post fick redovisningskonsulterna fakturorna som visade vad de skulle bokföra. En 

konsult berättar om att de ankomstbokade fakturor som de erhöll för kundens räkning, 

för att sedan skicka denna faktura till kunden för attest via post, vilken sedan skickades 

tillbaka till redovisningskonsulten för att definitivt bokföras. Detta arbete präglades vid 
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denna tid av veckorutiner då kunden förväntades skicka tillbaka sin attest vid en 

specifik dag varje vecka, så att konsulten sedan kunde förvänta sig att erhålla den någon 

dag senare.  

 

När räkenskapsåret sedan nådde sitt slut var det dags för konsulten att börja arbeta med 

bokslutet. Trots det faktum att redovisningsprogrammen redan fanns vid denna tidpunkt 

fanns det inga bokslutsprogram för datorerna. Konsulterna behövde därmed skapa 

bokslutet helt manuellt. När de hade sammanställt allt material till bokslutet och därmed 

årsredovisningen, vilken mer eller mindre skapades genom att använda föregående 

räkenskapsårs årsredovisning, fick en sekreterare skriva ner rapporten på skrivmaskin. 

Något som är viktigt att tillägga är att yrket som redovisningskonsult och revisor under 

denna tid blandade arbetsuppgifter. Det fanns inte lagstiftning som krävde att en revisor 

inte fick vara inblandad i upprättandet av en årsredovisning och arbetsfördelningen var 

alltså inte tydligt separerad mellan yrkena. 

 

Arbetet med deklarationer gjordes manuellt på papper under 70/80-talet. Detta arbete 

var tidskrävande och noggrannhet var essentiellt. Flera av konsulterna berättar om 

misstag som gjordes vid uppställande av dessa, och då var det helt enkelt bara att kasta 

pappret och börja om på ett nytt. 

 

rätt och sedan fyllde vi i siffrorna med bläckpenna. Detta var ett sätt att slippa börja om 

    

(Karlberg 2017)  

 

Lagarna krävde att kunden skulle skriva under alla dokument, en tidskrävande process. 

Antingen behövde kunden komma till redovisningskonsulten för att på plats ge sin 

underskrift, eller så fick konsulten posta materialet till kunden. Analyser, kalkyler och 

budgetar hade inte heller några datorprogram vid denna tidpunkt utan krävde en ny mall 

för varje nytt dokument, vilket skapades förhand. Konsulterna berättar om att dessa inte 

var så lätta att skapa då det på denna tid var krångligare att överblicka längre perioder 

och analysera vad som verkligen hänt. Denna uppgift var tidskrävande då allt material 

var på papper och svårare att hantera. Det krävdes också en hel del räknande och 

kontrollering, då felaktigheter ofta var förekommande. Lönearbete var även detta en 
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tidskrävande uppgift. Konsulten erhöll material från kunden där medarbetarnas arbetstid 

stod uppspaltad. Av detta material fick sedan konsulten beräkna lön och skatt manuellt 

för att sedan få ihop en lönespecifikation. Lönespecifikationen skickades sedan ut till 

den rätta medarbetaren via post.  

 

 
Figur 3: Tidslinje 1 

 

5.2.2 Egen dator på skrivbordet 

På 80-talet blev det allt vanligare att redovisningsbyråer köpte in datorer till kontoret. 

Detta faktum resulterade enligt Dykert (1981) i högre kompetenskrav vad gäller data- 

och datorhantering, kurser inom dessa områden var därför ett aktuellt ämne under tidigt 

80-tal. Enligt respondenterna började många byråer med att köpa in en dator som 

samtliga anställda fick turas om att använda. Bokföringen började därmed hanteras till 

viss del på datorn med hjälp av så kallade disketter. Disketterna matades då in i datorn, 

en diskett med kunddata och en diskett som innehöll ett bokföringsprogram. Under 

denna period började även fler kontor ha sin egen skrivare. Detta gjorde det möjligt för 

redovisningskonsulten att kunna skriva listor förknippade med bokföringen direkt på 

kontoret, en funktion som tidigare inte varit möjlig. Denna utveckling var för 

redovisningskonsulten ett enormt framsteg som resulterade i en betydande 

effektivisering av arbetet. Tillgången till dator var dock fortfarande begränsad, detta på 

grund av att flera anställda delade på en och samma dator och många gånger upplevdes 

detta som ett hinder. En respondent hade ensamt ansvar för kontorets enda dator, detta 

då respondenten läst en kurs om datorbaserad bokföring. En kort tid därefter 

utvecklades snabbare och bättre datorer, fler datorer köptes in till kontoren och 

redovisningskonsultens arbete kunde effektiviseras ytterligare. Alla anställda kunde då 
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jobba med den datoriserade redovisningen samtidigt och väntan på att få använda 

kontorets dator eliminerades därmed. När bokslutsprogrammen introducerades under 

mitten av 80-talet förenklades detta arbete, som tidigare nämnts hanterats förhand. Till 

att börja med var inte redovisningsprogrammen och bokslutsprogrammen integrerade, 

utan de hanterades separat.  

 

I mitten av 80-talet fick datorn en plats på redovisningskonsultens egna skrivbord 

(Wennersten, 1986). Detta menar respondenterna innebar en stor förändring av 

redovisningsarbetet. Viktigt att tillägga är att implementering av datorbaserad 

redovisning nu allt mer ansågs vara ett krav (Sjögren, 1986). De nya system som 

användes på dessa datorer var dock inte helt optimala enligt vissa konsulter. 

Operativsystemet Windows föregångare DOS användes av många, vilket upplevdes 

som ett krångligt program.  

 

      

(Erlandsson 2017) 

 

Det faktum att egna datorer på kontoret blev allt vanligare resulterade även i att 

sekreterare inte längre behövdes i samma utsträckning. Revisorer och redovisare kunde 

enligt Wennersten (1986) nu sköta det arbete som sekreterare tidigare gjort direkt på en 

egen dator.  

 

Ännu ett exempel på en process som effektiviserades när redovisningskonsulten fick 

tillgång till en egen dator är tidrapportering och lönearbete. Under denna period 

hanterades detta arbete genom att konsulten fick in kundens tidrapportering och förde 

sedan över denna data manuellt till en annan tidrapport försedd med koder. Dessa koder 

fördes vidare över till en dator där lönespecifikationen skapades. Sent 80-tal präglades 

även av införandet av elektronisk post, idag mer känt som e-post. Enligt Hult (1987) 

infördes denna elektroniska post i revisions- och redovisningsbranschen i syfte att höja 

kvaliteten samt effektiviteten på arbetet. Respondenterna upplevde att möjligheten att 

kommunicera genom e-post var ett hjälpmedel som de var snabba att börja använda. 
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Figur 4: Tidslinje 2 

 

5.2.3 Nya tider 

Åren 1989/90 utvecklades deklarationsprogram och konsulten började nu deklarera på 

datorn. Förändringen är enligt samtliga respondenter en mycket stor förändring som de 

uppskattat. Till att börja med präglades dock deklarationsprogrammen, som många 

andra av programmen redovisningskonsulten arbetade i av buggar, men utvecklingen av 

dem var snabb. Vid samma period kom kravet på att företag ska upprätta 

skattedeklarationer, en ny arbetsuppgift tillkom därmed redovisningskonsulten. Med ny 

teknik kunde sedan överföring mellan bokföringsprogrammen och 

deklarationsprogrammen ske genom så kallade SIE-filer, och därmed var systemen nu 

integrerade.  

 

År 1989 slog Microsoft Excel igenom i redovisningsbranschen och visade sig bli ett 

mycket användbart hjälpmedel för redovisningskonsulten. I Excel kunde konsulten nu 

skapa egna mallar, och arbetet med exempelvis budget och kalkyler förenklades och 

effektiviserades därmed. Risken för felberäkningar reducerades och trots att det 

fortfarande kunde ske felaktigheter gjordes det inte via räknefel. Med hjälp av Excel 

kunde mallar som använts tidigare för budgetar och kalkyler bara modifieras. Själva 

arbetsgången upplever dock inte respondenterna ha förändrats, utan mest det faktum att 

det med Excel enklare går att se hur slutresultatet påverkas om en post i kalkylen ökar 

eller minskar. Möjligheten till att enklare diskutera olika utfall är alltså en stor del av 

förändringen. Denna introducering av Excel beskrevs även i Balans då det enligt FAR 
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(1989) var ett tekniskt hjälpmedel som skulle komma att förändra redovisningsyrket 

markant.  

 

Flertalet respondenter upplevde att utvecklingen trappades upp under mitten av 90-talet. 

Nu hade de släpbara datorerna blivit mer vanliga vilket möjliggjorde att konsulten 

kunde arbeta direkt ute hos kunden. Till en början var detta arbete relativt komplicerat 

och omständligt, men det blev bättre och bättre i takt med att det kom nya datorer och 

program. En konsult berättar om att de blev skickade på datorkurser i USA för att lära 

sig mer om detta, då de började inse att datorkunskap är essentiellt inom 

redovisningsbranschen. Under denna period slogs även bokförings- och 

bokslutsprogrammen samman och fanns nu i samma system. Detta påverkade även 

framtagandet av bokslutsrapporter och årsredovisningar till att lättare kunna skapas. 

Samtliga på kontoren använde nu datorer och arbetet utgick därifrån. Detta påvisas även 

enligt Isaksson (1996) med att den övervägande delen år 1996 använde datorer vid 

hanteringen av bokföring medan en del dock fortfarande genomför den manuellt. 

Samtidigt belyses i artikeln att den tekniska utvecklingen skedde snabbt. 

Respondenterna beskriver hur de under denna tid använde desktop-program där 

konsulterna alltså arbetade med program installerade på datorn. I början av 90-talet 

introducerades internet. Dock använde inte någon av redovisningskonsulterna detta i 

särskilt stor utsträckning till en början. Internet var inget alternativ att använda 

arbetsmässigt, då nätbaserade program inte existerade. Desktop-programmen fortsatte 

alltså användas av samtliga respondenter, och dessa system utvecklades steg för steg. 

En respondent beskriver hur det var informationsinhämtningen som först förenklades 

och blev mer lättillgänglig tack vare internet.  

 

a i tjocka böcker, fanns nu informationen 

tillgänglig efter några sökningar på internet. Även funktionen att ha tillgång till främst 

   

(Erlandsson 2017) 

 

Segerblad och Cederholm (1998) förstärker detta då de beskriver att den viktigaste 

egenskap internet har är just den som informationsgivare. Vidare säger de att fler och 

1900-talets kanske viktigaste 

uppfinning  
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En respondent hävdar att betalningar kom att bli en arbetsuppgift för 

redovisningskonsulten när internet introducerats. En annan berättar om att de 

genomförde betalningar redan innan internet, men då via postgiro. En respondent 

berättar att deras byrå hade en skärm ute i ett gemensamt rum där de kunde genomföra 

betalningar med dosa eller kod. Vad flertalet respondenter dock poängterar är att 

betalningar kräver starka avtal och flera redovisningskonsulter väljer bort att binda sig 

till att genomföra betalningar på grund av dessa ansvarsförbindelser.  

 

I mitten av 90-talet är IT ett begrepp som blivit allt mer populärt. IT, det vill säga 

informationsteknologi, innebar att informationslagring tog ännu ett steg framåt i 

utvecklingen. Detta betydde att informationshanteringen i redovisningsbranschen kunde 

förbättras ytterligare och lagring av information i databaser nu blev aktuellt 

(Dagermark, 1995). FAR (1996) beskriver att hela branschen nu använde IT, vilket även 

innebar att datanät samt databaser möjliggjordes som hjälpmedel. Samtidigt beskrivs att 

datoranvändandet möjliggör att rätt information når rätt personer och därmed att 

säkerheten ökar. En fortsatt diskussion förd av respondenterna är det papperslösa 

kontoret vilket fortfarande vid denna tidpunkt inte uppfyllts, utan konsulterna använde 

blanketter till allt arbete. Det skickades exempelvis kontoutdrag och skatteblanketter 

varje månad, och det papperslösa kontoret upplevdes därmed fortfarande väldigt 

avlägset. 

 

Enligt Holmquist (1996) började programutveckling av redovisningssystem nu 

möjliggöra kommunikation via internet i de nya versionerna av systemen. Vidare menar 

FAR (1996) att det nu år 1996 gick att utnyttja det som tidigare gjorts via den nya 

tekniken, exempelvis förra årets pärmar, för att enklare och smidigare kunna skriva om 

det till det aktuella året.  Möjligheten att arbeta på distans förstärktes nu, både från 

hemmet och hos klienten, vilket effektiviserade arbetet i stor grad. Dessa faktorer 

gällande arbete på distans samt möjligheten att använda tidigare arbete har även flertalet 

respondenter belyst som en utveckling för denna tidsperiod. Den starka påverkan från 

den tekniska utvecklingen och IT-revolutionens betydelse beskrivs i följande två citat:    
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den sist anställde som har mest information. Han kan hantera den, han kan söka i 

databaser, han kan koppla information, dra egna slutsatser. Jag ser att alla byråer, 

oavsett storlek, måste satsa helhjärtat på IT-utveckling. Ta till oss det nya. Den som inte 

gör det kommer att vara ute ur marknaden om ett antal år, det är jag helt övertygad 

   

(Kjellström 1996) 

 

 

 (Korsell 1997) 

 

Problemet kring säkerheten med arbetet via datorn förstärktes ännu mer under mitten av 

1990-talet. Denna ökade medvetenhet kring säkerhet förklarades främst av den 

exponentiella internetutvecklingen (Widén & Jacobsson, 1996). Till exempel förenklade 

Windows datoranvändandet enormt enligt redovisningskonsulterna, när det 

introducerades i branschen. Detta för att skärmen, grafiken samt orienteringen på datorn 

blev bättre och enklare att förstå. Detta behandlas av Philipson (1996) där Windows 

beskrivs konkurrera ut helt användardugliga datorer från en dag till en annan.   

 

Möjligheten att kommunicera genom e-post förstärktes ytterligare när internet blev 

verklighet, vilket redovisningskonsulten var snabb att börja använda. Att e-post till en 

början marknadsfördes som något som skulle möjliggöra mindre tid på kontoret och 

mer tid över till annat, är något som ofta resulterade i motsatsen. I takt med att internet 

och därmed e-posten växte blev redovisningskonsulten kontaktbar på ett helt annat sätt 

än tidigare, vilket istället resulterat i större arbetsbörda. År 1997 ökade 

internetanvändandet med omkring 40% var åttonde månad (Johansson, 1997). Det 

faktum att e-posten möjliggjorde ständig kontaktbarhet blev ett konkurrensmedel för 

många konsulter. E-postens framväxt innebar även att redovisningskonsultens arbete 

inte tog slut för dagen på samma sätt som förut. Tidigare kunde det dagliga arbetet 

göras färdigt på ett sätt som inte är möjligt idag. Förut styrdes arbetet mycket efter den 

post som nått kontoret under dagen. Nu inkommer nya mejl hela tiden, mer arbete finns 

därför alltid tillgängligt trots att arbetsdagen är slut. 
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Figur 5: Tidslinje 3 

 

5.2.4 Digitaliseringens triumf 

Enligt Halling (2010) började redovisningskonsultens arbetsuppgifter på 2000-talet 

präglas mer av tolkning och analys av redovisningen än att grundläggande utföra den. 

Detta är något som respondenterna intygar, då allt mer tid kunde börja läggas på att 

använda sina specialistkunskaper till följd av att teknikutvecklingen varit så 

framgångsrik. 

 

Elektroniska signaturer som i större utsträckning började användas 2001 har förändrat 

och underlättat redovisningskonsultens arbete menar två av respondenterna. Detta för att 

redovisningskonsulten nu själv kan godkänna klientens ärenden på datorn, via fullmakt 

från denne. Detta upplevs ha frigjort mycket onödig tid. Andra respondenter menar att 

manuell underskrift alltid använts, då det inte krävs signaturer särskilt ofta. Därför har 

elektroniska signaturer inte varit ett verktyg dessa konsulter arbetat mycket med. Enligt 

Brättemark et al. (2001) förväntades införandet av elektroniska signaturer få ett stort 

intresse. Denna typ av legitimation kunde nu användas både som en viljeförklaring och 

som identifikation. Elektronisk signatur väntades framöver användas istället för 

pappersdokument till myndigheter. BankID på fil och Mobilt BankID använder 

redovisningskonsulterna sedan det lanserades år 2003 och 2011 (BankID, 2017). Detta 

anser en av respondenterna vara ett stort hjälpmedel eftersom denna legitimation kan 

användas på många olika system. Tillgången till denna legitimation på mobilen 

möjliggjorde en frihet då det inte är knutet till en och samma dator, utan kan användas 

vid varje enskild enhet. 
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På 2010-talet utvecklades redovisningsarbetet genom att det gjordes åtkomligt på nätet. 

Kristoffersson (2010) menar att denna möjlighet resulterade i att redovisningen kunde 

nås oavsett tid och plats. Utöver detta kunde redovisningskonsulten och kunden nu börja 

arbeta på samma plattform. Därmed började kunden utföra stora delar av redovisningen 

själv inom de gränser som kunden i fråga kände sig säker på. Detta är en funktion som 

fortfarande genomsyrar branschen. Flera av respondenterna nämner att deras arbete 

effektiviserats till följd av att kundens och konsultens arbete sammanlänkats genom 

diverse plattformar på internet. Dessa internetbaserade plattformar kan beskrivas som en 

sammankoppling mellan kund och redovisningsbyrån, en plats där all kommunikation 

gentemot kund samlas. 

 

n kund och redovisningsbyrå och därmed 

tillgängliggöras för båda parter har lett till en stor förbättring av arbetet gentemot 

      

(Henriksson 2017) 

 

Förutom att redovisningen under 2010-talet blev allt mer tillgänglig på internet började 

även sociala medier spela en större roll för samhället i stort och därmed för 

redovisningskonsulten. Enligt Danielsson (2010) har sociala medier lett en större 

möjlighet till kundkontakt men även resulterat i en större förståelse för vad som sker på 

marknaden. 

 

Ett tekniskt hjälpmedel som fortsatte vara en trend under 2010 och framåt var 

användandet av SIE-filer som samtliga respondenter nämnt att de använt flitigt. Enligt 

FAR (2010) har dessa filer inneburit stora fördelar för redovisningskonsultens arbete. 

Detta då SIE-filerna förenklat framtagning av exempelvis bokslut. Respondenterna 

nämner att utvecklingen av dessa filer resulterat i att redovisningskonsulten 

nödvändigtvis inte behöver vidröra ett enda papper i den tidigare pappersrika 

redovisningskedjan. Redovisningskonsulten skickar vid årets slut en SIE-fil till ett 

skatteprogram där deklarationen sedan kan skapas och skickas vidare till Skatteverket.  

 

År 2011 var e-fakturering ett ämne som stod högt på redovisningsbranschens agenda. 

Enligt Danielsson (2011) arbetade EU med att försöka expandera implementering av e-



  
 

55 

fakturor i allt fler företag. Användandet av e-fakturor tog alltså fart även i 

redovisningsbranschen under denna period, något som de flesta respondenterna intygar. 

Syftet var då att denna implementering skulle bidra till bland annat eliminering av 

pappersarbetet. 2013 talades det mycket om införandet av digitala kvitton som enligt 

Danielsson (2013) skulle innebära att vissa delar av redovisningen skulle komma att bli 

enklare att hantera och också minska pappershanteringen. 

 

 
Figur 6: Tidslinje 4 

 

5.2.5 Dagens situation 

Samtliga redovisningskonsulter säger att arbetet nu utförs helt eller delvis molnbaserat. 

Vissa program som används ligger dock inte i molnet, utan på en server som kan 

befinna sig var som helst. Nästan alla klienter är även inlagda i byråernas program och 

kan därmed helt hanteras via datorn. Omkring år 2016 introducerades även möjligheten 

till bokföring i mobiltelefonen (Marténg, 2016).  Då integreras fakturahanteringen och 

bokföringen genom att klienten fotar en faktura eller kvitto med mobiltelefonen, vilken 

förs över i redovisningsprogrammet och är därmed enkelt inne i systemet. Den löpande 

bokföringen sker idag vanligast genom följande process:  

 

1) Redovisningskonsulten erhåller en inscannad faktura  

2) Denna konteras upp i ett molnbaserat program  

3) Sedan skickas denna tillbaka till kunden för attestering, vilken i vissa system 

sker med ett enkelt knapptryck i mobilen eller i andra fall på datorn  

4) När den är attesterad och därmed godkänd skickas den tillbaka till konsulten,  

5) för att sedan skickas via en SIE-fil till banken. 
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Idag delas mer med kunden, genom att arbetet sker molnbaserat. Då 

redovisningskonsulten och klienten arbetar i samma system, innebär detta att konsulten 

idag inte behöver åka till kunden då problem uppstår, utan ser via dator vad som 

behöver göras. Det som då förr kan ha tagit en förmiddag, kan idag lösas på en kvart. 

Effektiviteten har alltså förbättrats och redovisningstjänsterna blir därmed även billigare 

för kunden. Har fakturan inte konterats korrekt finns ofta ett chattforum där kunden och 

konsulten kan kommunicera på ett smidigt och effektivt sätt. När den löpande 

redovisningen effektiviserats på detta vis har arbetet med årsredovisningarna förenklats 

eftersom all bokföring gjorts löpande och genomsyrats av god kvalitet. 

Bokföringsprogrammen kan utnyttjas av redovisningskonsulten var som helst, när som 

helst, tack vare att tekniken legat i framkant. I historien har redovisning handlat om att 

presentera historiska siffror för att kunna använda i framtiden och förutspå vad som 

kommer att ske. Flertalet respondenter menar dock att intresset inte längre ligger fullt i 

att veta vad som hände i ett företag för några månader sedan, det är historia. 

Redovisning i realtid är istället något som nu strävas efter och idén kommer med 

stormsteg. Tack vare den tekniska utvecklingen av molnbaserade tjänster finns nu enligt 

Hadjipetri (2016) möjlighet att bokföra i realtid och därmed presentera aktuella siffror. 

Ett par av respondenterna upplever dock att redovisningen är kvar vid hantering av 

historien och märker inte av denna utveckling mot realtid. 

 

Deklarationer skapas idag på datorn och skickas in via internet. Konsulten erhåller 

sedan en digital kvittens. Detta är en förbättring som är mindre tidskrävande, men även 

raderas risken med att deklarationen skulle komma bort i posthanteringen. Idag kan 

redovisningskonsulten agera som deklarationsombud för kunden genom en fullmakt. 

Detta möjliggör att konsulten slipper att få en underskrift från kunden vid hanteringen 

och upprättande av deklarationer. Förseningsavgifter som uppstått på grund av att 

kunden inte varit tillgänglig för underskrift är därmed numera begränsad. Att även 

lönehantering och därmed tidrapportering är digital är idag en självklarhet, många 

kunder hanterar till och med tidrapporteringen i applikationer på mobiltelefonen. Detta 

har resulterat i en smidigare och mindre tidskrävande tidrapportering och 

löneutbetalning. Flertalet arbetsgivare skickar idag, genom sin redovisningskonsult, 

lönespecifikationer via e-post istället för att skriva ut denna på papper och skicka via 

post. Kontrolluppgifter till skatteverket kan idag även skickas via filer direkt från 

konsultens system till skatteverket. 
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Fakturering har utvecklats tack vare den tekniska utvecklingen. Vissa respondenter 

berättar hur de idag erhåller fakturor digitalt från klienten. Fakturan befinner sig nu på 

datorn där redovisningskonsulten har tillgång till den och kan enkelt följa var i 

processen varje faktura är. Flera av respondenterna upplevde till en början en viss 

skepsis till denna digitala fakturahantering, medan denna funktion i dagsläget är en 

konkurrensfördel på flera av byråerna. En annan respondent vidareutvecklar detta 

genom att påstå att de idag upprätthåller sin konkurrenskraft genom alla slags digitala 

tjänster de erbjuder kunden. Samma respondent upplever att efterfrågan på dessa 

tjänster ökar mer och mer, och de bakomliggande faktorerna antas vara den 

tillgänglighet och effektivitet som då erbjuds. Dagens teknik har vidare utvecklat denna 

teknik till program som gör att fakturor matchas direkt mot banken, och bokas av som 

betald, utan mänsklig delaktighet. En mellanhand, som en redovisningskonsult är, 

behövs därmed inte i denna process. Detta arbete kan dock endast genomföras med 

elektroniska fakturor, fakturor av ett slag som fler företag idag ställer krav på att erhålla. 

 

Att det papperslösa kontoret diskuterats under studiens hela tidsperiod har ovan 

redogjorts. Först nu, 2017, upplever flertalet respondenter att det papperslösa kontoret 

blivit verklighet. En annan respondent hävdar att pappren på kontoret bara ökar. De har 

fortfarande pärmar för kunderna och uppfattar inte verkligheten som att kontoret 

kommer bli papperslöst ännu. Detta trots att de idag har mindre kontor och därmed inte 

erhåller samma möjlighet att lagra papper. Det papperslösa kontoret är dock ett speciellt 

fenomen på byrån där en av respondenterna är verksam, som har lanserat detta väldigt 

hårt det senaste året. Denna byrå har byggt om alla kontor och tagit bort hyllor med 

avsikt att eliminera möjligheten att förvara pärmar och papper. De förändras därmed till 

ett mer modernt kontor och syftet är att allt ska bli digitalt.  

 

n började att arbeta med att uppnå det papperslösa kontoret för 3 4 år sedan, 

men då inte med samma kraft som nu. Idag har vi en anställd på varje kontorsområde 

 

    (Henriksson 2017) 

 

För att lyckas att bli ett papperslöst kontor mäts detta arbete väldigt hårt. Nu går byrån 

från ett mål på 50% papperslöst år 2016 till 100% papperslöst till sista juni 2017. Alla 



  
 

58 

byråns kunder är med i uppföljningen. Vilka moment är inte digitala? Varför är de inte 

digitala? Även byråns anställda följs upp för att se vilka som inte arbetar digitalt, för att 

övertala de som inte är det. Såklart finns det de kunder som inte kan göras digitala, men 

de bör försvinna med tiden.  

 

Idag utför vissa, men inte alla, redovisningskonsulter mer rådgivning. Detta arbete 

sköttes i regel tidigare av revisorer. Redovisningskonsulten har fått en större plats idag 

och har ofta mer löpande kontakt med kunden, än revisorerna vilka arbetar hos kunden 

en gång per år. Revisorns roll och arbetsuppgifter har mer och mer övergått till 

redovisningskonsulten, förutom den slutliga granskningen efter årsbokslutet. Rollen 

som redovisningskonsult kan alltså beskrivas som ett bollplank för kunden där stort 

fokus ligger på att se till att kunden får vad den efterfrågar. Dock påstår några 

respondenter att efterfrågan ännu inte förändrats när det gäller rådgivning, utan att 

rådgivning ännu ligger i framtiden. De hävdar att kunden har större behov av de 

traditionella tjänsterna, hur de ska föra sina affärer framåt vill de själva sköta. Dock 

poängteras att viss analys alltid utförs vid räkenskapsårets slut. Att konsulten 

tillsammans med kunden diskuterar varför utfallet blev som det blev är viss rådgivning 

som konsulten alltid utfört och fortfarande utför idag. Arbetet vad gäller analys, 

budgetering och kalkylering är det arbete som tekniskt sätt påverkats minst av 

automatiseringen och digitaliseringen. Visst skedde det förändringar som ovan 

beskrivits när Excel introducerades och vid samma tid introducerades flertalet 

analysprogram vilka används på datorn. Annars är förändringen i arbetet med analys, 

budgetering och kalkylering endast att det är lättare att överblicka och samla in 

dokument som ska analyseras. Idag behöver inte konsulten leta igenom pärmar efter 

gamla fakturor, utan allt finns på datorn. 

 

En av respondenterna menar att många företag outsourcar samtliga aktiviteter vad gäller 

redovisning till byråer. I dagsläget sköter därmed konsulten kundens betalningar, löner, 

bokföring, deklarationer, månadsrapporter, rapportering till myndigheter samt 

hanteringen av olika skatter. Dock påstår en annan respondent att en flink företagare 

som besitter teknisk kunskap, idag kan göra samtliga affärer, betalningar, löner, 

bokföring, deklarationer och bokslut helt på egen hand. Detta är möjligt tack vare att 

den tekniska utvecklingen har förenklat arbetet. Samtidigt framhåller fler andra 

respondenter att redovisningsbyråerna i sin tur outsourcar allt fler aktiviteter. En av 
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byråerna scannar idag in klienternas material, vilket sedan skickas via molnet vidare till 

ett företag i ett annat land som hämtar upp det elektroniskt och bokför det. Konsulterna i 

Sverige kontrollerar bara processen så att det fungerar som det ska. Denna utveckling 

har varit möjlig på grund av digitaliseringen, då det på ett ögonblick nu går att överföra 

material till andra sidan världen.  

 

Säkerheten hos digitala hjälpmedel är ett ämne som samtliga respondenter alltid anser 

ha varit och fortfarande är aktuellt för redovisningskonsulten. Detta kan även styrkas av 

FAR (2017) som menar att det är en utmaning för företagen i branschen att se till att 

materialet som de hanterar molnbaserat inte hamnar i orätta händer. Säkerheten idag 

riktar alltså in sig på exempelvis risken när företag övergår till molnbaserade tjänster 

men även säkerhet inom byrån. Förr innebar säkerhet exempelvis att systemen inte hade 

buggar menar respondenterna. Det är en utmaning för utvecklare att ta fram program 

som kan skyddas från obehörigas intrång. På en av respondenternas byrå har de en 

säkerhetsavdelning som arbetar ständigt med att upprätthålla samt utveckla 

systemsäkerhet. Byrån har sedan en tid tillbaka stramat åt säkerheten så att alla anställda 

inte kan komma åt uppgifter om sina medarbetares kunder. Denna begränsning har även 

skett som en konsekvens utav internet och användning av nya system. Om någon 

anställd inte finns på plats på kontoret blir uppgifterna om dennes klienter 

svårtillgängliga. Förr låg papperna gällande varje kund på skrivbordet och var därmed 

tillgängliga för alla. Detta är en förbättrade utveckling eftersom klienters uppgifter 

förvaras säkrare, samtidigt som det blir mer sårbart om en anställd blir sjuk. En av 

respondenterna belyser även säkerheten genom nutidens identifieringssystem att gå från 

de elektroniska signaturerna med BankID och Mobilt BankID till att numer fokusera på 

fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Denna utveckling upplever respondenten som ett 

steg i rätt riktning eftersom att säkerheten alltid är ett aktuellt problem, och detta anses 

vara ett säkrare alternativ.   

 

Redovisningskonsulterna menar att automatisering och den tekniska utvecklingen inte 

har resulterat i att tid frigjorts för annat arbete. Istället används tiden till att 

redovisningskonsulten har möjlighet att ta sig an fler kunder och därmed göra mer av 

samma arbete. Tekniken tillåter dem att arbeta effektivare. Flera respondenter menar att 

de i början av sin karriär inte hade många uppdrag, medan de idag nästan har 
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fördubblats. Flertalet av respondenterna vittnar om att arbetet tidigare gjordes i ett annat 

tempo och att det idag är mycket mer tidseffektivt och tidspress. 

 

 
Figur 7: Tidslinje 5 

 

För att sammanfattningsvis illustrera hur arbetsuppgifternas tillvägagångssätt påverkats 

av den tekniska utvecklingen som tidslinjen illustrerar används figuren nedan. Denna 

figur illustrerar varje enskild arbetsuppgifts förändring. Utgångspunkt i figuren är 

arbetsuppgiftens ursprungliga tillvägagångssätt för att sedan se hur den utförs idag. 

Figuren visar även ifall arbetsuppgiften ökat eller minskat i omfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Förändring av arbetsuppgifter 

 

 

 

 



  
 

61 

5.3 Allmänna reflektioner 
När respondenterna fick frågan vad de anser är den största förändringen som skett inom 

deras yrke till följd av automatiseringen varierar svaren. En respondent anser att den 

största förändringen som skett i arbetet som redovisningskonsult är det faktum att 

arbetet idag faktiskt kan utföras utan pappershantering. Att datorn har blivit ett enkelt 

hjälpmedel som konsulten inte hade klarat sig utan går hand i hand med detta. En annan 

respondent ser integreringen av olika program och system som den största förändringen. 

En stor förenkling har skett på detta område då redovisningsprogrammen exempelvis 

byggts samman med bankernas system. En annan förändring som flera nämner är den 

möjlighet till kommunikation både internt och externt. Enligt FAR (2005) var 

redovisningskonsultens mest essentiella kommunikationsverktyg till klienter telefonen. 

Den mer effektiva kommunikationen med kund som teknikutvecklingen resulterat i är 

en viktig förändring för redovisningskonsulten.  

 

Förr var kunden tvungen att befinna sig i närheten av en stationär telefon för att nås, 

något som flertalet gånger var svårt då kunden a  

      

    (Erlandsson 2017) 

 

Att även kunna deklarera digitalt är en väsentlig förenkling av redovisningskonsultens 

arbete, som flertalet respondenter verkligen är tacksamma för.  

 

Kvaliteten på redovisningskonsultens arbete upplevs i hög grad ha förbättrats tack vare 

den tekniska utvecklingen menar nästan samtliga av redovisningskonsulterna. De som 

upplever att kvaliteten har förbättrats hävdar att datorer ständigt vinner över människan 

vad gäller att vara noggrann och minimera fel. I datorprogrammen finns idag så pass 

mycket kontrollfunktioner och felmeddelanden som varnar direkt när något fel uppstår, 

något som människan möjligtvis inte upptäckt. Även rimlighetskontroller finns nu ofta 

inbyggt i systemen för att vara ytterligare ett verktyg mot misstag. Idag finns inte 

samma risk att stansa fel eller räkna fel vilket ofta skedde förr, eftersom arbetet främst 

innebär att hämta och lämna filer. Att betala fel belopp på en leverantörsfaktura sker 

inte idag eftersom systemen sköter detta automatiskt. Vidare menar de att 

redovisningskonsulten i allmänhet litar på datorerna i stor utsträckning, vilket leder till 



  
 

62 

att förståelsen kring de bakomliggande faktorerna försämras. Den respondent som 

menar att det är tveksamt om kvaliteten faktiskt blivit bättre av automatiseringen anser 

att redovisningskonsulter idag litar för mycket på datorn, och därmed inte hittar de fel 

som ändå kan ske. Upplevelsen är att redovisningskonsulterna var så pass noggranna 

när arbetet sköttes manuellt genom att dubbelräkna och kontrollera åt kollegor. 

Respondenten menar att redovisningskonsulter inte ska lita blint på datorn, utan mer 

kunna avgöra dess rimlighet.  

 

Flera av respondenterna menar att de egenskaper som konsulten förväntas ha skiftat i 

takt med teknikutvecklingens framväxt. Den viktigaste egenskapen hos dagens moderna 

redovisningskonsult är inte den rent ekonomiska kunskapen, fokus ligger istället på att 

ligga i framkant vad gäller upprättandet av kundkontakt, vårdandet av kundrelationer 

och social kompetens, detta framförallt för att kunna dra nytta av varandras egenskaper 

och specialiteter. Viktigt är att kommunicera på en nivå som kunden förstår, på så sätt 

skapas ett ömsesidigt förhållande där båda parter, kunden och redovisningskonsulten är 

beroende av varandra. Då yrket innebär kontakt med en rad olika kunder är även 

flexibilitet en egenskap som konsulterna anser är värdefull. Tjänsterna ska kunna 

skräddarsys till varje specifik kund. Tidigare har huvudfokus legat på egenskaper såsom 

att ha kunskaper om siffror och att vara noggrann. Kunden var alltså inte i huvudfokus 

på samma sätt innan de manuella arbetsuppgifterna försvann och ersattes av digitala 

hjälpmedel. Andra centrala egenskaper som kännetecknar dagens redovisningskonsult 

är att personen i fråga måste vara nyfiken på och intresserad av att utvecklas vad gäller 

nya system, teknik och regler. Att redovisningskonsulten vet vad den pratar om betyder 

dessutom att de kan utföra bästa möjliga jobb gentemot kund. Att kundens behov och 

önskemål uppfylls är mer essentiellt inom redovisningen idag än tidigare. 

 

finns uppe i molnet, detta är ännu en anledning för redovisningskonsulten att 

upprätthålla en god kontakt med sin    

(Henriksson 2017) 

 

För att redovisningskonsulten idag ska kunna göra ett bra arbete är det tekniska intresset 

avgörande, eftersom arbetet nästan uteslutande hanteras på dator och därmed är 

digitaliserat. Viktigt att tillägga är att konsekvensen av den tekniska utvecklingen ibland 
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kan vara frustrerande när systemen inte fungerar. När systemfel sker stannar 

processerna i verksamheten upp, men dessa fel brukar lösas på ett effektivt sätt. Det 

finns därmed både för- och nackdelar med utvecklingen och att ha sitt arbete digitalt, 

men respondenterna hävdar att det finns fler fördelar än nackdelar. 

 

När respondenterna fick frågan om de ser automatiseringen som ett hot eller en 

möjlighet svarade majoriteten att de ser den som en möjlighet. Några svarar att 

automatiseringen både är ett hot och en möjlighet, men det är ingen respondent som ser 

automatiseringen helt som ett hot. Det som respondenterna ser som hot är att den 

bakomliggande kunskapen skulle kunna försvinna när datorn utför allt jobb. Samtliga 

respondenter hävdar att det är essentiellt att förståelsen för redovisning inte försvinner i 

takt med att de datorbaserade programmen blir bättre och bättre. Att 

redovisningskonsulten fortfarande förstår vad siffrorna betyder och varför resultatet blir 

som det blir är fortsatt väsentlig. Upprätthållande av redovisningskonsultens förståelse 

är essentiell för att upptäcka om fel har uppstått i redovisningen. Även om systemen är 

programmerade att göra ett felfritt arbete är det fortfarande den mänskliga faktorn som 

styr inmatningen, och blir detta fel blir även slutprodukten fel. Att konsulten är kunnig 

och kan uppskatta om slutprodukten faktiskt är rimlig eller ej är viktigt, har konsulten 

inte denna kunskap kommer inte felen att upptäckas och kunden blir därmed lidande. 

Men då hävdar andra respondenter att så inte kommer bli fallet eftersom de gör större 

satsningar inom rådgivning och då är denna kunskap fortfarande essentiell. Outsourcing 

kommer även upp som ett ämne vilket skulle kunna anses som ett hot. Om det är andra 

än konsulten själv som upprättar exempelvis en årsredovisning blir det svårare för 

konsulten att beskriva och förklara utfallet för kunden. Överlag är annars konsulterna 

mycket positiva till automatiseringen. Den möjliggör att tid i viss mån kan läggas på 

mer kvalificerade delar inom de vanliga traditionella arbetsuppgifterna, där konsulten då 

kan ta mer betalt för tjänsterna den utför. Det finns ingen anledning att arbeta manuellt 

när det är möjligt att göra detta via datorn.  

 

lten arbetat på ett sätt tidigare, behöver det inte se likadant ut i 

framtiden. Det gäller att vara öppen och följsam i denna bransch för att upprätthålla 

 

 (Henriksson 2017) 
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5.4 Förväntningar på framtiden 

Som en konsekvens av automatiseringen förändras även fokuset på 

redovisningskonsultens arbete. Till att börja med hävdar en respondent att det de gör nu 

hade aldrig kunnat förutspås för 20 år sedan. Detta visas även i följande citat: 

 

förutspå vilken riktning redovisningen kommer att ta, 

så visar emellertid en historisk tillbakablick att människors världsbild och 

föreställningsram många gånger har ändrats abrupt genom plötsliga historiska 

skeenden som inträffat när en ny teori lanserats  

 

(Engström 1999) 

 

I framtiden tror flera av respondenterna att inriktningen kommer att förflyttas mot mer 

rådgivning, istället för de grundläggande redovisningstjänsterna. Redovisning kommer 

då endast att vara en nödvändighet, något tekniskt som måste finnas. Det 

redovisningskonsulterna istället kommer att arbeta mer med är att analysera klienternas 

redovisning, hur de kan förbättra deras verksamhet och varför marginalen har 

förändrats. Några av respondenternas byråer har redan börjat processen och 

satsningarna för den ändrade riktningen mot rådgivning. En respondent hävdar att det 

idag, liksom förr, inte är helt enkelt att vara företagare, och därmed att rådgivning är en 

essentiell arbetsuppgift. De mänskliga besluten längs vägen med kompetens och 

kvalitetskrav är essentiella. Respondenten påstår då att redovisningskonsulten som 

profession därmed kommer att fortsätta existera i framtiden. Som en konsekvens av den 

tekniska utvecklingen som skiftar fokus mot rådgivning, menar några respondenter att 

redovisningskonsultens kompetenskrav kommer att ökas.  

 

vikt kommer då även läggas vid att förstå vad som ligger bakom siffrorna i 

redovisningen, eftersom det manuella arbetet reducerats eller eliminerats helt och 

 

     (Adler 2017) 

 

En av respondenterna berättar om att timpriset höjts som konsekvens av att det redan 

idag är mer kvalificerade delar inom de traditionella arbetsuppgifterna som utförs än 
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tidigare, tack vare den tekniska utvecklingen. Framtiden är därmed till viss del redan 

här, systemen kan sköta det okvalificerade arbetet till viss del och mer fokus läggs på 

specialistkunskaper. Flera av respondenterna hävdar att statusen därmed väntas öka för 

redovisningskonsulten. 

 

Vad gäller de mer grundläggande arbetsuppgifterna som redovisningskonsulten idag 

genomför hävdar flertalet respondenter kommer att försvinna i takt med utvecklingen. 

En respondent berättar om att byråns anställda minskat i antal de senaste åren, till följd 

av denna utveckling. Att systemen utvecklas och integreras med exempelvis bankerna 

kommer att resultera i att det mekaniska arbete redovisningskonsulten idag utför 

kommer att försvinna. Var redovisningsbranschen är i denna förändring och när detta 

faktiskt kommer att ske är dock svårare att avgöra. En respondent talar om att ifall vi 

låtsas att vi idag har fullständiga system som inte kräver någon handpåläggning från 

redovisningskonsulten så hade marknaden idag ändå inte varit fullständigt mogen för en 

sådan förändring. De äldre klienterna vill inte förändra sitt arbete och sina förväntningar 

på redovisningskonsulten, utan det är den yngre generationen som i större utsträckning 

strävar efter att arbeta digitalt och vill ha mer rådgivning. Det finns än idag kunder som 

inte har någon dator, så förändringen kommer inte att ske de närmaste åren. 
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6  

 
Detta sjätte kapitel syftar till att analysera utvecklingen av redovisningskonsulten som 

profession, från 1976 fram till idag. Det empiriska materialet underbyggs med den teori 

och forskning som presenterats. Först presenteras kort hur arbetsuppgifterna 

förändrats. Utgångspunkt tas sedan i förändringsteori, legitimitetsteori, contingency 

theory samt diskussionen kring automatisering och digitalisering för att besvara varför 

förändring skett. Diskussionen kopplas sedan till en analys av professionsteori för att se 

hur professionen förändrats. Slutligen förs en spekulation kring framtiden för 

redovisningskonsulten. 

 
 

6.1 Hur har arbetsuppgifterna förändrats? 

Som redogjorts i empiriavsnittet och i Figur 8: Förändring av arbetsuppgifter har 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter förändrats radikalt under den undersökta 

tidsperioden, framförallt vad gäller de traditionella redovisningstjänsterna. Bokföring är 

en av de arbetsuppgifter som förändrats i väsentlig grad. Denna arbetsuppgift utfördes i 

början av studiens period nästan uteslutande manuellt. I takt med den tekniska 

utvecklingen och det ökande användandet av främst datorer utvecklades 

bokföringstekniken som blev digitaliserad och allt mer automatiserad. Denna aktivitet 

har därmed minskat i omfattning till att redovisningskonsulten utför de delar som är mer 

kvalificerade inom denna tjänst. Faktureringens utveckling har gått hand i hand med 

bokföringens förändring och idag scannas fakturor in i datorn för att sparas molnbaserat. 

Programmen i datorn har stegvis utvecklats för att gå mot en automatisk avläsning, 

vilket därmed gör den mänskliga faktorn onödig. Att användningen av e-fakturor har 

kommit att öka har också minskat människans arbete med att registrera om fakturor är 

betalda eller ej. Idag kan istället programmen i datorn lösa detta själva. Systemen har 

bitvis integrerats med andra system, vilket ytterligare minskat, och fortfarande minskar, 

arbetsbördan för människan. Betalningar görs även dessa helt och hållet på datorn idag, 

vilka tidigare var tidskrävande då de utfördes via post. Denna tjänst har ökat i 

omfattning då denna aktivitet inte utfördes av flertalet många redovisningskonsulter. 

Detta främst på grund av att det inte fanns fullmakter och de tekniska förutsättningar 

som existerar idag. 
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Även hanteringen av löner har följt denna utveckling. På 70-talet var detta en väldigt 

tidskrävande aktivitet där tidrapportering och utbetalning utfördes manuellt. Förändring 

gjordes sedan successivt till att sköta detta på dator, medan tidrapportering idag alltmer 

sker digitalt och automatiskt. Omfattningen av lönehantering har därmed minskat på 

grund av den tekniska utvecklingen. Deklarationer och skattedeklarationer har även 

genomgått stor utveckling. Från att tidigare ha utförts helt för hand, med mycket 

Skattedeklarationerna tillkom dock vid ett senare skede i den undersökta perioden och 

har därmed ökat i omfattning. Deklarationer har å andra sidan minskat i omfattning på 

grund av den tekniska utvecklingens effektivisering av arbetsuppgiften. Bokslut, 

bokslutsrapporter och årsredovisning var även tidigare manuella aktiviteter och sköttes 

därmed för hand. I och med den tekniska utvecklingen framställdes bokslutsprogram 

där bokslut därmed kunde göras på datorer. Idag är dessa program integrerade med 

bokföringsprogram vilket innebär att bokslut, bokslutsrapporter och årsredovisningar 

kan skapas enklare och mer effektivt.  

 

Några arbetsuppgifter som inte förändrats i samma utsträckning som ovan nämnda är de 

kvalificerade redovisningstjänsterna; analys, budgetering och kalkylering. Principen av 

dessa arbetsuppgifter är i stora drag densamma idag som för 40 år sedan. Skillnaden 

ligger i att digitala hjälpmedel såsom Excel vilka framtogs i slutet på 80-talet, 

underlättat arbetsgången och gjort den mer effektiv. Förr var dessa arbetsuppgifter mer 

tidskrävande, huvudsakligen för att uträkningarna genomfördes för hand. Idag utför 

konsulterna fler uppdrag av dessa typer under kortare tid. Omfattningen av dessa är 

därmed mer eller mindre oförändrad. 

 

6.2 Varför har arbetsuppgifterna förändrats? 

6.2.1 Förändringsteori 

McMillans (2008) synsätt på traditionell versus modern förändring i organisationer kan 

även kopplas till redovisningskonsulten, vars utveckling överensstämmer med det 

moderna synsättet. Detta grundas, till att börja med, i att förändringen för 

redovisningskonsulten skett kontinuerligt. Tidslinjen som redogjorts i empirin styrker 

detta, där en förändring som skett stegvis illustreras. Utifrån det moderna synsättet är 

förändring ett normalt stadie för en organisation, detta är något som respondenterna i 
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studien verifierar. Samtliga respondenter som intervjuats i studien hävdar att förändring 

är något de lever med varje dag, det är deras vardag. Denna vardagliga förändring 

uppmanar till ytterligare lärande och kunskapsbildning enligt studiens empiri, något 

som dessutom hävdas av McMillan (2008). Flertalet respondenter har även belyst 

förändringarna i deras yrke som möjligheter istället för ett hot eller katastrof, detta i 

linje med McMillans (2008) moderna synsätt.  

 

Det traditionella synsätt som McMillan (2008) beskriver lägger större vikt vid att 

förändring är något kontrollerbart. Vad som dock blev belyst i empirin är att 

förändringen av redovisningskonsultens arbetsuppgifter är något som 

redovisningskonsulten inte kunnat kontrollera. Konsulterna har istället blivit mer eller 

mindre tvingade in i denna förändring, vilket därmed är en extern kraft. Detta på grund 

av både kundernas skiftade efterfrågan i kombination av att resten av branschen ändrat 

sitt tillvägagångssätt som konsekvens av den tekniska utvecklingen. Att 

redovisningskonsulten lämnar sina gamla tillvägagångssätt när konsulten utför sitt 

dagliga arbete sker för att konsulten vill arbeta för att nå ny framgång. Mintzberg et al. 

(1998) styrker detta resonemang där de lyfter att organisationer lämnar tillvägagångssätt 

som tidigare varit framgångsrika för att utveckla nya som är mer lämpade idag. Att 

organisationer då får byta taktik och strategi är enligt Turner (2004) sammanlänkade. 

Här kan en koppling dras till att redovisningskonsulten tidigare utförde arbetsuppgifter 

av det mindre kvalificerade slaget, till att efter den stegvisa förändring som skett, ändrat 

taktik, till att idag lägga större vikt vid mer kvalificerade arbetsuppgifter inom de 

tjänster de utför. 

 

Barnett och Caroll (1995) hävdar att livscykeln är en avgörande intern faktor till varför 

förändringar i organisationer sker, vilken inte är i linje med förändringen av 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter. Redovisningskonsulten och dess 

arbetsuppgifter har funnits länge, men som tidslinjen visar har den ändå präglats av 

förändring, i motsats till vad Barnett och Caroll (1995) hävdar att organisationer gör. 

Här kan alltså inte redovisningskonsultens arbetsuppgifter ses utifrån ett synsätt som 

lägger vikt vid förändringar av organisationer. Barnett och Caroll (1995) lyfter att en 

extern faktor som kan ses som avgörande till varför förändringar sker i organisationer är 

marknadstillväxt. Här kan ingen koppling dras direkt till den tekniska utvecklingens 
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påverkan på redovisningskonsulten. Vad Barnett och Caroll (1995) hävdar har därmed 

ingen relevans för varför den tekniska utvecklingen påverkat redovisningskonsulten. 

 

6.2.2 Legitimitetsteori 

Deegan (2015) framhäver att verksamheter behöver vara dynamiska för externa 

förändringar. Detta för att upprätthålla legitimitet. Att detta krav ställs på en 

organisation som helhet kan antas resultera i att samma krav ställs på den enskilda 

människan. Därmed kan slutsatsen dras att redovisningskonsultens arbetsuppgifter och 

dess utveckling skett enligt legitimitetsteorin i syfte att bevara sin legitimitet. Den 

tekniska utveckling som sker är de externa förändringar som verksamheter måste 

anpassa sig till. Ifall redovisningskonsulten inte förändrats i takt med denna externa 

omställning, hade dess legitimitet gått förlorad och enligt Deegan (2015) även 

intressenters samarbetsvillighet. Förmågan att flexibelt anpassa sin verksamhet till den 

tekniska utvecklingen är därmed avgörande för redovisningskonsultens bevarande av 

legitimitet. Enligt Dowling & Pfeffer (1975) gäller denna legitimitetsträvan, att 

verksamheters agerande stämmer överens med de normer och värderingar samhället har. 

När dessa normer och värderingar förändras, måste verksamheter och därmed 

redovisningskonsulten, anpassa sig för att bevara legitimiteten. Den tekniska 

utvecklingen har därmed förändrat samhällets normer och värderingar, som inte är 

desamma idag som för 40 år sedan.  

 

Redovisningskonsultens utveckling till följd av den tekniska utvecklingen har skett 

kontinuerligt under hela den undersökta tidsperioden. Detta kopplas till Suchmans 

(1995) tankar kring att legitimitet upprätthålls både genom de tidigare prestationer 

verksamheter utfört samt framtida förändringar. En redovisningskonsult måste därmed 

medverka i förändringen redan från början, för att inte riskera att legitimiteten förloras i 

framtiden på grund av dessa tidigare prestationer.  

 

6.2.3 Contingency theory 

Donaldson (1987) menar att externa förändringar inverkar på de strategier och 

tillvägagångssätt som genomsyrar verksamheter. Följsamhet vid externa förändringar 

krävs för att upprätthålla framgång för verksamheter och därmed även 

redovisningskonsulten. Enligt contingency theory-perspektivet sker 

redovisningskonsultens utveckling alltså till följd av den tekniska utvecklingen för att 
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bevara dess framgång, till skillnad från legitimitetsteori där förändringen sker på grund 

av upprätthållande av legitimitet. Att automatisering och digitalisering utgör externa 

förändringar som påverkar strategier och tillvägagångssätt i konsultens arbete 

underbyggs av Duncan (1972) som påstår att teknologiska utvecklingar är exempel på 

externa faktorer.  

 

Donaldsson (1995) framhäver flexibilitet och förändringsvilja som egenskaper vilka är 

framstående för att lyckas enligt denna teori. Studien visar att flertalet av de intervjuade 

redovisningskonsulterna besitter dessa egenskaper och har kontinuerligt anpassat sig till 

omvärlden genom att automatisera och digitalisera sitt arbete. Dock framgår också att 

en del redovisningskonsulter faktiskt inte i lika stor utsträckning innehar denna vilja till 

förändring och flexibilitet som krävs. Denna motvilja innebära ett hot för dessa 

redovisningskonsulters framgång och därmed vidare existens, enligt denna teori. 

 

Efter ovanstående analys av legitimitetsteorin och contingency theory kan en tydligare 

koppling identifieras mellan contingency theory och varför den tekniska utvecklingen 

förändrat redovisningskonsultens arbete. Detta förklaras med att contingency theory 

direkt behandlar den tekniska utvecklingen, vilket legitimitetsteorin inte gör.  

 

6.2.4 Automatisering och digitalisering 

Kopplas förändringarna av redovisningskonsultens arbetsuppgifter till forskning kring 

automatiseringens och digitaliseringens generella påverkan på människan och dess 

verksamheter kan tydliga mönster identifieras. Enligt Digitaliseringskommissionen 

(2015) förändras yrken generellt på grund av automatisering och digitalisering för att 

dessa fenomen har en direkt påverkan på hur människan utför uppgifter och löser 

problem. Vad gäller redovisningskonsultens arbete har tydliga sådana förändringar 

skett. Manuella processer i redovisningskonsultens yrkesutövning har uteslutande 

förflyttats till datorer vilket både har förenklat konsultens sätt att utföra sina 

arbetsuppgifter men även effektiviserat konsultens sätt att finna lösningar på diverse 

problem. Att samtliga av redovisningskonsultens arbetsuppgifter förenklats på grund av 

att de idag involverar exempelvis en dator är ett självklart faktum. Bland annat har 

risken för fel reducerats i hög grad vilket i sin tur simplifierat arbetet. De 

redovisningsprogram som finns tillgängliga idag är förprogrammerade på ett sätt som 

gör det enklare för konsulten att följa de principer och regler som konsultarbetet 
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genomsyras av. Vad gäller redovisningskonsulten och dess problemlösning finns helt 

andra möjligheter idag än tidigare.  

 

Digitaliseringskommissionen (2015) menar att digitalisering resulterat i en effektivare 

informationssökning för yrkesroller generellt och redovisningskonsulten är inget 

undantag. Konsulten kan idag enkelt söka den information på internet som krävs för att 

lösa särskilda problem, en funktion som tidigare inte fanns tillgänglig. Digitaliseringen 

leder vidare till en möjlighet till förenklad kommunikation både med kunder och 

kollegor, något som samtliga respondenter framhävt. Digitala lösningar har exempelvis 

resulterat i att redovisningskonsulten idag kan arbeta under samma plattform som 

kunden där direkt kommunikation möjliggörs. 

 

Autor (2015) diskuterar att automatisering leder till att fokusförflyttning krävs för 

många yrkesrollers fortsatta existens. En yrkesroll som förut har präglats av 

grundläggande arbetsuppgifter som numera tagits över av maskiner, måste rikta fokus 

på annat och dra nytta av andra kunskaper för att fortleva. Många av 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter har både digitaliserats och automatiserats vilket 

har resulterat i en effektivisering av arbetet. Konsulten hinner idag med fler kunder än 

tidigare tack vare att datorn fungerar som konsultens sekreterare och utför stora delar av 

det grundläggande arbetet automatiskt. Automatiseringen av vissa arbetsuppgifter har 

även lett till en viss fokusförflyttning för redovisningskonsulten. Mer tid kan idag 

spenderas på exempelvis rådgivning och upprättande av kundförhållanden än tidigare. 

Redovisningskonsulten har alltså förflyttat sitt fokus till viss del för att utvecklas i linje 

med digitalisering och automatisering. Digitaliseringskommissionen (2015) menar att 

de aktiviteter som kräver mänsklig inblandning och därmed inte kan automatiseras 

värderas högre än tidigare. Denna utveckling framgår även av redovisningskonsulternas 

upplevelse. De belyser det faktum att analyser och rådgivning, som betraktas som 

aktiviteter som kräver mänsklig inblandning, värderas högre vilket leder till att de kan ta 

mer betalt för dessa tjänster. De grundläggande tjänsterna, som tidigare utgjort nästintill 

hela redovisningskonsulternas utbud, vill kunder inte betala för i samma utsträckning 

och värderas inte lika högt, då de lika gärna kan utföras av en dator.  

 

Kraven på en yrkesrolls kompetens influeras också starkt av den tekniska utvecklingen. 

Vidare innebär detta att högre teknisk kompetens är en egenskap som blir mer och mer 
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efterfrågat, tack vare den tekniska utvecklingen (Digitaliseringskommissionen, 2015). 

Flera av redovisningskonsulterna påstår i linje med detta att det tekniska intresset idag 

är avgörande för en konsults arbete. Detta på grund av den utbredda digitalisering som 

genomsyrat branschen. Vidare betonar samtliga av redovisningskonsulterna betydelsen 

att den bakomliggande förståelsen för redovisningen inte får gå förlorad, därmed att 

kompetensen gällande detta inte får försvinna på grund av den tekniska utvecklingen där 

datorerna sköter mer och mer av de enklare uppgifterna. Digitaliseringskommissionen 

(2015) påstår vidare att ett kontinuerligt lärande är essentiellt. Detta framgår även av 

empirin där redovisningskonsulterna menar att de måste vara följsamma till denna 

förändring och att de fortfarande lär sig något nytt varje dag. Kompetensen vad gäller 

det sociala ökas även denna på grund av digitaliseringen. Arbetslivet präglas av ökad 

integration med andra människor och därmed krävs högre social kompetens 

(Digitaliseringskommissionen, 2015). Denna förändring upplevs även av 

respondenterna som idag värdesätter den sociala förmågan högre än tidigare, då fokus 

låg på att ha sifferkunskap. 

 

Ännu en del av arbetslivet som enligt Digitaliseringskommissionen (2015) förändras till 

följd av teknisk utveckling är gränsen mellan fritid och arbete. Tekniska hjälpmedel 

leder till att människan kan utföra stora delar av sitt arbete på vilken plats som helst, 

inklusive hemmet. Därmed har gränsen för vad som är arbetsplats och inte suddats ut i 

många verksamheter, framförallt inom kontorsverksamheten. För redovisningskonsulten 

har denna uppluckrade gränsdragning lett till en rad förändringar. Redovisningsarbetet 

kan med hjälp av exempelvis molnbaserade tjänster utföras på vilken plats som helst 

med tillgång till internet.  

 

6.3 Vilka är konsekvenserna för professionen? 

Men hur har egentligen professionen förändrats som konsekvens av detta? Ovan förda 

diskussion mynnar nu ut i en slutlig analys av hur professionen har förändrats till följd 

av teknisk utveckling. För att redogöra för detta kommer analysen att föras med 

utgångspunkt i Modell 3: Förändring av en profession vilken illustrerar hur förändrade 

arbetsuppgifter påverkat jurisdiktionen och vidare professionen. 

 

Att arbetsuppgifterna stegvis har förändrats till följd av teknisk utveckling har ovan 

beskrivits, vilket vidare påverkat den jurisdiktion som enligt Abbott (1988) är 
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avgörande för en profession, och därmed även redovisningskonsulten. Har 

arbetsuppgifterna blivit fler eller färre, och på vilket sätt har detta påverkat 

jurisdiktionen? Det vill säga har gränserna för vad som faller inom ramarna för 

konsultens arbetsområde krympt eller utvidgats? 

 

Det faktum att fler och fler arbetsuppgifter digitaliserats och automatiserats har 

inneburit att redovisningskonsultens arbetsområde förändrats väsentligt. Den största 

förändringen är inte att huvudsakliga arbetsuppgifter tillkommit eller fallit bort, utan det 

är istället de inbördes delarna i de ursprungliga arbetsuppgifterna som förändrats. Om 

jurisdiktionen som Abbott (1988) beskriver har utvidgats eller krympt kan därför inte 

direkt sättas ett konkret svar på. Vad som dock framkommit i Figur 8: Förändring av 

arbetsuppgifter är att det är fler arbetsuppgifter som minskat i sin omfattning, än ökat. 

Jurisdiktionen kan därmed sägas ha krympt.  

 

Utifrån ovan förda analys av den tekniska utvecklingens påverkan på jurisdiktionen förs 

vidare resonemang kring dess konsekvenser på professionen. Utgångspunkt tas då i 

följande punkter i professionsteorin: 

 Arbetet kan inte standardiseras eller rationaliseras (Friedson, 2001). 

 En exklusiv kunskapsbas krävs (Brante et al. 2015). 

 

Vidare analyseras förändringen av professionen utifrån professionsteorins resonemang 

kring så kallade commodities, reprofessionalisering och deprofessionalisering. 

 

Utvärderas de traditionella arbetsuppgifterna redovisningskonsulten idag utför, och 

tidigare utfört, kan som ovan redogjorts en tydlig standardisering och rationalisering 

identifieras. Samtliga som ligger inom ramen för dessa traditionella arbetsuppgifter har 

stegvis gått mot att kravet på en mänsklig faktor minskat eller försvunnit helt. Varför 

denna utveckling skett kan starkt kopplas till den tekniska utvecklingen. De 

arbetsuppgifter som är mer av kvalificerad karaktär har inte genomgått denna 

standardisering, utan kräver nästintill lika mycket inblandning av den mänskliga faktorn 

idag. En tydlig skillnad mellan dessa indelningar går därmed att identifiera. Den första 

punkten av egenskaper en profession besitter kan följaktligen ifrågasätta om 

redovisningskonsulten verkligen är en profession, enligt Friedson (2001). Detta för att 
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egenskapen att en professions arbetsuppgifter inte kan standardiseras eller rationaliseras, 

inte uppfylls för redovisningskonsulter. 

 

Vad gäller professionens kunskapsbas har denna påverkats till viss grad av den tekniska 

utvecklingen. I takt med att arbetet alltmer standardiserats anses det att viss 

bakomliggande kunskap gradvis gått till spillo. Detta som konsekvens av att den som 

utför dessa arbetsuppgifter i nuläget inte behöver ha samma förståelse för vad som 

egentligen utförs jämfört med tidigare. Däremot utförs mer avancerade arbetsuppgifter 

vilket resulterar i att en ökad expertis och kunskap kring just dessa tjänster innehas. 

Denna egenskap gällande exklusiv kunskapsbas har därmed både utmanats och 

förstärkts av den tekniska utvecklingen. Detta innebär att redovisningskonsulten som 

profession inte ifrågasätts av detta kriterie, enligt Brante et al. (2015). 

 

Vidare kan profession analyseras utifrån den diskussion som professionsteoretikern 

Abbott (1991) för kring hur expertis överförts från människan till commodities och dess 

påverkan på en professions utveckling. Detta ligger i linje med det empiriska material 

som framkommit i denna studie. De enklare, mer rutinmässiga arbetsuppgifterna har 

påverkats successivt av den tekniska utvecklingen, men utförs fortfarande med ett annat 

tillvägagångssätt. Detta är helt i linje med vad Abbott (1991) argumenterar för. Utifrån 

detta perspektiv av Abbott (1991) har den tekniska utvecklingen omformat 

redovisningskonsulten som profession, men inte hotat dess existens. 

Redovisningskonsulterna har hittills skapat möjligheter ur de förändringar som gradvis 

skett genom att förändra sitt tillvägagångssätt, commodities har därmed omformat 

jurisdiktionen. Ett större hot vad gäller commodities har alltså ännu inte uppstått. 

Abbott (1991) menar vidare att expertis alltid kommer att finnas kvar, men att själva 

professionen kan ändras. Respondenterna framhäver denna vikt av att det fortfarande 

krävs expertis och att hålla kvar den bakomliggande kunskapen. Till en början utförde 

de nästan uteslutande grundläggande redovisningstjänster där en hög expertis inte 

krävdes på samma sätt som idag. 

 

Hur redovisningskonsulten som profession förändrats kan även analyseras utifrån 

reprofessionalisering, det vill säga förändringen som professionen genomgått vad gäller 

sättet att skapa och tillämpa kunskap (Duyvendak et al., 2006). Det kan även analyseras 

utifrån deprofessionalisering vilket väcker frågeställningen huruvida professionen har 
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genomgått en process som resulterat i minskad kontroll över praxisutövande (Carlgren, 

2009), och därmed minskad status (Emener & Cottone, 1989). Kopplas dessa två 

professionsteoretiska begrepp till studiens empiriska material kan följande mönster 

påvisas. Professionen redovisningskonsult har inte till följd av stegvis teknisk 

utveckling fått minskad kontroll över det arbete de utför, enligt respondenterna har de 

alltså inte mindre självbestämmanderätt på grund av den tekniska utvecklingen. Den 

tekniska utvecklingen har tvingat konsulten att ändra sitt tillvägagångssätt när de utför 

sina arbetsuppgifter, men inte reducerat deras självbestämmande vad gäller de tjänster 

de utför. Däremot har teknisk utveckling resulterat i möjligheten att utföra mer jobb åt 

fler kunder och därmed lägga större vikt vid de mer kvalificerade delarna inom 

tjänsterna som utförs, än tidigare. Det är ett faktum som kan tänkas ha resulterat i en 

högre status för konsulten. Dessa faktorer visar sammantaget att en 

deprofessionalisering alltså inte har skett. Utifrån teorin kring reprofessionalisering är 

mönstret mycket tydligt. Professionens sätt att utöva kunskapen den besitter och sättet 

den tillhandahåller sig kunskap har ombildats betydligt på grund av teknisk utveckling. 

Detta styrker samtliga respondenter och även professionsteorins resonemang kring 

reprofessionalisering. Den kunskap som redovisningskonsulten innehar appliceras till 

stor del i arbetet via användandet av tekniska hjälpmedel. Den stegvisa utvecklingen har 

resulterat i att redovisningsarbetet nästan uteslutande sker digitalt idag, alltså har sättet 

redovisningskonsulten utövar kunskap ombildats. Även stor del av kundkontakt och 

rådgivning sker med hjälp av tekniska lösningar vilket är ytterligare ett tecken på att 

utövandet av kunskap förändrats. Vad gäller sättet redovisningskonsulten förser sig med 

nya kunskaper har också utvecklats. Informationssökning sker allt effektivare på grund 

av tillgången till datorer och internet vilket innebär att redovisningskonsulten idag på ett 

snabbare och smidigare sätt kan tillhandahålla sig kunskaper än tidigare. Utifrån denna 

diskussion påvisas att redovisningskonsulten har genomgått en reprofessionalisering 

och inte en deprofessionalisering. 

 

6.4 Spekulationer kring framtiden 

Så hur ser framtiden ut för redovisningskonsulten? Som förståeligt kan den inte 

fastställas utan detta får helt enkelt framtiden styra. Det finns dock flertalet punkter att 

belysa på framtiden. Till att börja med så hävdar samtliga respondenter att bokföring 

och dess besläktade dokument alltid kommer att finnas kvar. Dessa dokument och sätt 

att upprättas är lagstadgade, vilket inte kommer att försvinna. Detta på grund av dess 
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många intressenter som alltid kommer att efterfråga denna information, exempelvis 

kommer bankerna ha fortsatta krav information från företag för att kunna avgöra om en 

verksamhet ska beviljas lån. Den tekniska utvecklingen kommer alltså inte i framtiden 

att kunna eliminera den huvudsakliga anledningen till varför konsulten existerar som 

profession idag. Frågan är dock om det kommer krävas en människa i upprättandet och 

kontrollen av dessa dokument. Abbott (1991) hävdade att då hade dittills aldrig 

commodities eliminerat en hel profession. Idag, år 2017, är det dock mer tveksamt till 

hur denna tes kommer att se ut i framtiden. Ser vi på redovisningskonsultens framtid när 

den tekniska utvecklingen idag går i den riktning som den fram tills idag gått så 

kommer jurisdiktionen att krympa ytterligare. Hittills har som ovan diskuterats främst 

omfördelning av arbetsuppgifterna skett, men om automatiseringen går så långt att 

människan inte ens behöver kontrollera datorns handlingar kommer dessa 

arbetsuppgifter att försvinna. Kunderna till redovisningskonsulten får idag ständigt nya 

utvecklade sätt att hantera sin bokföring och tillslut antas dessa system vara såpass bra 

att kunderna själva kan utföra samtliga av konsultens mer okvalificerade och 

traditionella arbetsuppgifter. Detta kommer resultera i att redovisningskonsulten får 

ändra sitt fokus mot arbetsuppgifterna som kräver en mänsklig hjärna att uträtta. 

Rådgivning kommer att ta mer plats hos konsulten och utvecklingen har redan tagit fart. 

Redovisningskonsultens framtida arbetsuppgifter skulle då skifta enligt modellen nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 5: Pyramidskifte 

 

Den tekniska utvecklingen gör att pyramiden då skiftar och rådgivning får den större 

volymen av redovisningskonsultens tjänster. Flertalet av studiens respondenter har lyft 

detta ämne och berättar om att de redan idag gör större satsningar på just rådgivning. 

Som en konsekvens kan större kompetenskrav ställas på konsulten. I framtiden är det 
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istället för att endast beskriva hur företagets utförande gått under det gångna året. Detta 

ligger i linje med diskussionen kring redovisning i realtid, som alltmer eftersträvas. I 

empirin beskrivs att konsultens kunder idag inte är redo för förändringen mot 

rådgivning. Kunderna efterfrågar idag inte att konsulten ska in i deras verksamhet för att 

ge råd och styrning, då de känner att de har störst kunskaper om sin verksamhet själva. 

Frågan är då om dessa kunder verkligen kommer att efterfråga rådgivning i framtiden? 

Kan det kanske vara så att redovisningskonsultens kundbas kommer att skifta helt, för 

att nå de företag som faktiskt önskar dessa typer av tjänster. Kanske kommer 

redovisningskonsultens byrå att upplösas och konsulten därmed istället ta anställning 

hos företag som rådgivare och ekonom. För varför skulle deras nuvarande kundbas helt 

plötsligt efterfråga tjänster som de aldrig tidigare eftersökt, bara för att den tekniska 

utvecklingen utplånat redovisningskonsultens traditionella arbetsuppgifter? 
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7  

 
Det sjunde kapitlet presenterar de slutsatser som kan dras från analysen som gjorts och 

syftar främst till att svara på studiens frågeställning. Vidare reflekterar författarna över 

uppsatsens uppfyllande av syfte. Kapitlet innehåller också egna reflektioner främst 

kring den metod som använts i studien. Slutligen presenteras förslag på vidare 

forskning. 

 
 

7.1 Svar på frågeställning 

Hur har redovisningskonsulten som profession påverkats som konsekvens av den 

tekniska utvecklingen de senaste 40 åren? 

 

Som påvisats har nästintill samtliga av redovisningskonsultens arbetsuppgifter 

förändrats till att skötas alltmer av datorer och system. De arbetsuppgifter som 

genomgått den minsta förändringen är de kvalificerade arbetsuppgifterna där stor 

delaktighet fortfarande krävs av redovisningskonsulten trots att dessa idag sköts digitalt. 

Sammantaget har därmed arbetsuppgifterna förändrats väsentligt, vilket i sin tur 

påverkar redovisningskonsultens jurisdiktion. Det faktum att arbetsuppgifternas 

omfattning minskat i större grad än de ökat resulterar i slutsatsen att jurisdiktionen 

krympt. Redovisningskonsultens arbetsområde har därmed förminskats. Denna 

reducering av jurisdiktionen leder vidare till förändring av professionen. Dock är den 

största konsekvensen att de tjänster som faller inom ramarna för professionen har 

omformats, redovisningskonsulten använder idag ett annat tillvägagångssätt i utförandet 

av sina arbetsuppgifter än tidigare. Detta faktum innebär att professionens sätt att 

tillämpa sin kunskap idag ser annorlunda ut än tidigare, därmed har en 

reprofessionalisering skett. Slutsatsen som dras är därmed att den tekniska utvecklingen 

krympt redovisningskonsultens jurisdiktion, men även påverkat professionen genom att 

omforma arbetsuppgifternas innebörd, som faller inom ramarna för den. Att expertisen 

överförts till commodities är anledningen till denna professionsomformning. Vilket i sin 

tur lett till att professionen idag inte lever upp till ett av de uppsatta kriterier som krävs 

för att en yrkesgrupp ska kunna definieras som profession, det vill säga att arbetet inte 
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kan standardiseras eller rationaliseras. Utifrån detta dras slutsatsen att 

redovisningskonsulten som profession därmed till viss del kan ifrågasättas. 

 

7.2 Uppfyllande av syfte 

Genom att först ha studerat hur arbetsuppgifterna förändrats har trenden som 

genomsyrat redovisningskonsulten identifierats och redogjorts för. Denna trend beskrivs 

som en utveckling från manuellt och systematiskt arbete till digitalt och automatiserat. 

Detta har också underbyggts med olika teorier för att söka svar på varför förändringarna 

skett. I analysen av detta framkom upprätthållande av legitimitet och framgång som 

essentiella anledningar till att en professionsförändring skett. Även det faktum att 

automatisering och digitalisering påverkar människans sätt att lösa problem och utföra 

arbetsuppgifter framkommer som en anledning till varför professionen förändrats. 

Analysen av den sammankoppling som gjorts av professionsteoretiska resonemang och 

studiens empiriska material har vidare bidragit med kunskap kring konsekvenserna av 

den tekniska utvecklingen på professionen. Utvärderingen av detta resulterade i att 

professionen ifrågasätts om den faktiskt är en profession idag. Slutligen har 

spekulationer kring redovisningskonsultens framtid förts vilket mynnat ut i diskussion 

kring att hela dess profession kan komma att sluta existera. 

 

7.3 Författarnas reflektioner 

En reflektion uppsatsens författare gör är att studiens resultat kunde ha blivit annorlunda 

ifall ett annat tillvägagångssätt tillämpats. Främst anses insamlingsmetoden vara en 

aspekt som hade kunnat genomföras med enkäter istället för intervjuer. Då skulle fler 

redovisningskonsulter bli tillfrågade samtidigt som det kan antas att de personliga 

synvinklarna skulle få minskad betydelse i studien. Uppsatsens författare ställer sig 

även delvis kritiska till den historiska vinkel som genomsyrar uppsatsen. Vid denna typ 

av historiska fallstudie kan det anses att det krävs extra hänsyn till de uppgifter som 

behandlas samt information från respondenter. Detta eftersom historiska uppgifter 

enklare kan förvanskas och därmed inte helt sanningsenligt framställa verkligheten. 

Hänsyn har dock tagits till detta genom studiens gång. 

 

Att uppsatsens författare valt att komplettera det empiriska materialet med information 

från tidskriften Balans kan också till viss del kritiskt ifrågasättas. Detta framförallt för 

att den inte är en vetenskapligt granskad tidskrift. För att uppnå så hög sanningshalt som 
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möjligt kan det tänkas att en mer vetenskaplig källa därför hade varit mer lämplig som 

komplement till de intervjuer som gjorts. I svårighet att finna sådana källor valdes ändå 

Balans ut då författarna tillsammans med handledare ansåg detta vara tillräckligt 

trovärdigt.  

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Uppsatsens författare ger förslag på vidare forskning genom att studera andra 

bakomliggande orsaker som påverkat redovisningskonsultens utveckling. Exempel på 

sådana bakomliggande orsaker är att studera lagar och reglers påverkan på professionen. 

Ett annat alternativ är att titta på globaliseringens påverkan, hur har samarbetet med 

områden utanför Sveriges gränser påverkat professionen? Därmed fokuseras inte endast 

på automatiseringen och den tekniska utvecklingens effekter. Annan vidare forskning är 

att undersöka närmare hur den tekniska utvecklingens påverkan skiljer sig åt mellan 

större och mindre redovisningsbyråer, vilket bortsetts från i denna studie. 
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9  
9.1 Bilaga 1 Respondentinformation 

 

Vi behöver Din hjälp!   
Hej, 

 

 

Vi är tre civilekonomstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som läser tredje året med 

inriktning controller. Vi skriver nu vår kandidatuppsats och behöver Er hjälp med att 

samla in empiri. Uppsatsen gäller hur redovisningskonsultens profession utvecklats de 

senaste 40 åren. Detta ämne är enligt oss mycket aktuellt då vi tagit del av flertalet 

studier kring framtidens redovisningskonsult. Syftet med uppsatsen är att bidra med 

kunskap kring den tekniska utvecklingens påverkan på redovisningskonsulten som 

profession, fokus ligger alltså främst på teknisk utveckling. Uppsatsen kommer att 

presentera trenden som genomsyrat professionen, men även föra vissa spekulationer 

kring hur framtiden kommer att utvecklas. 

 

Vi kommer att intervjua fem redovisningskonsulter som befunnit sig i branschen under 

dessa 40 år (1976 2017) på olika redovisningsbyråer runt om i Småland. 

Som respondent ska Ni vara medveten om Er möjlighet att vara anonym i denna studie. 

Vi kommer även att spela in intervjun, om Ni tillåter detta. De uppgifter och 

information som framkommer under intervjun kommer att hanteras endast av oss som 

författare av uppsatsen och inte användas i annat syfte än till denna studie. Vi vill även 

tillägga att det när som helst är okej att avbryta medverkan i denna studie, då den är helt 

frivillig. Intervjun tar max en timme att genomföra och kommer att kunna utföras på Er 

arbetsplats eller vad som passar Er. 

 

För att vid behov kunna komplettera med eventuellt ytterligare frågor ser vi gärna att vi 

får ta del av Era kontaktuppgifter. Detta även i syfte för att tillhandahålla Er med 

uppsatsen för att säkerställa att vår tolkning är korrekt. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Josefine, Lisa & Julia 
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9.2 Bilaga 2 Intervjuguide 

Går det bra att vi spelar in denna intervju? 

Vill du som respondent vara anonym, eller får namn och företag nämnas? 

 

Bakgrundsfrågor angående respondenten 

 Berätta om dig själv! 

- Vilken befattning har du? 

- Hur länge har du arbetat med redovisning? 

- Hur länge har du haft titeln redovisningskonsult? 

 

Den tekniska utvecklingens påverkan på redovisningskonsulten 

 Berätta om utvecklingen till följd av digitalisering och automatisering som du 

upplevt av dessa arbetsuppgifter under din karriär samt när viktiga förändringar 

skedde: 

- Bokföring 

- Lön 

- Skattedeklaration + inkomstdeklaration 

- Fakturering 

- Betalningar 

- Bokslut 

- Årsredovisning 

- Bokslutsrapport 

- Analys 

- Budget 

- Kalkylering 

 

 Hur upplever du att ditt arbete förändrades när du fick en egen dator på ditt 

skrivbord? 

 Hur långt anser du att arbetet med det papperslösa kontoret har kommit? 

 Anser du att kompetenskraven har höjts under din tid som redovisningskonsult? 

 Tycker du att egenskaperna som krävs av en redovisningskonsult har förändrats? 

 Hur har säkerhetstänket utvecklats med automatiseringen? 

 Anser du att kvaliteten på redovisningskonsultens arbete förändrats? 

 Vilken är enligt dig den största förändringen av ditt yrke? 
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Frågor angående redovisningskonsultens framtid 

 Tror du att redovisningsyrket kommer att finnas kvar i den form du har? 

 Anser du att automatiseringen är något som hotar eller tillhandahåller 

möjligheter vad gäller branschen i stort? 

 

Finns det något du vill tillägga som du anser är viktig?
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