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Sammanfattning 

Redovisningskonsulten har i syfte att hjälpa företag med ekonomi, administration samt 

frågor rörande verksamheten och i takt med att samhället utvecklas, förändras även 

redovisningskonsultens yrkesroll. Digitalisering och automatisering är faktorer som 

främst påverkar utvecklingen av konsultens yrkesroll då dessa effektiviserar och ersätter 

tidigare arbetsuppgifter som utfördes manuellt av människor. I och med utvecklingen av 

yrket ställs redovisningskonsulten inför utmaningar, därav är det av betydelse att studera 

ytterligare faktorer för att få en rättvisande bild av yrkets framtid. Tidigare forskning har 

inte i större omfattning berört redovisningskonsultens framtida yrkesroll och har i vår 

vetskap fokuserat mer på revisionsbranschen. Då redovisningskonsultens roll blir allt 

viktigare samt att branschen är under en ständig förändring anses studien vara av värde 

att genomföra.  

 

För att studera hur redovisningskonsulten resonerar kring yrkets framtid utgår studien 

från faktorerna (1) digitalisering och automatisering, (2) redovisningskonsultens 

attraktion, (3) rådgivning och nya tjänster samt (4) reglering. Vidare är en aspekt som 

inkluderas ifall det finns en skillnad mellan redovisningsbyråer som är självständiga 

respektive kopplade med en revisionsbyrå, eftersom branschen under 2018 genomgick 

stora förändringar där två byråer från Big four sålde sina respektive 

redovisningsverksamheter.  

 

Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer, där respondenterna har bestått av 

ett jämnt antal respondenter från både kopplade och självständiga byråer. I 

studien inkluderade vi respondenter som tillhör tidigare Big four, då dessa byråer är 

marknadsledande samt ligger i framkant i digitaliseringen och anses därför bättre kunna 

resonera kring yrkets utveckling. Det empiriska materialet visar att alla faktorer kommer 

ha en påverkan på redovisningskonsultens framtida yrkesroll men i olika utsträckningar. 

Resultatet visar att faktorerna digitalisering och automatisering, redovisningskonsultens 

attraktion samt rådgivning och nya tjänster kommer ha en effekt på den framtida 

yrkesrollen. Reglering kan komma att påverka den framtida yrkesrollen men inte i samma 

utsträckning som de övriga faktorerna. Studien visar även en skillnad mellan byråer som 

tillhör kopplade respektive självständiga byråer i vilka möjligheter och hinder dessa ser i 

framtiden. Det som kopplade ser som en möjlighet ser de självständiga som ett hinder 

och motsvarande, varför det endast är möjligt att bedöma skillnader i slutsatserna mellan 

dessa. Samtliga respondenter är däremot överens om att yrket kommer bli mer 

digitaliserat och automatiserat och i och med detta frigör det mer tid för 

redovisningskonsulten att lägga på rådgivning i framtiden.  

 

Nyckelord: Redovisningskonsultens framtida yrkesroll, redovisningsbranschen, 

digitalisering och automatisering, redovisningskonsultens attraktion, rådgivning och nya 

tjänster, reglering.  

  



 
 

  



 
 

Förord 

Stort tack till våra respondenter för att ni tog av er tid för att ställa upp på våra intervjuer. 

Ni har kommit med värdefulla synpunkter vilket bidragit till studiens resultat, utan er 

hade studien varit omöjlig att genomföra. 

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Oscar Stålnacke som genom 

uppsatsens gång varit ett stort stöd och har med sin kunskap hjälpt oss att utveckla 

uppsatsen. 

 

Slutligen vill vi även tacka varandra för en rolig men utmanande period. Tillsammans 

har vi haft ett gott samarbete och alltid stöttat varandra.  

 

Umeå, 16 maj 2019 

 

Jenny Enberg & Natalie Pålsson 
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1. Inledning 
________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet ges en redogörelse över studiens problembakgrund där 

redovisningskonsultens yrke beskrivs först för att sedan diskutera den utveckling som 

redovisningsbranschen genomgår. Detta leder till studiens problemdiskussion där 

utvecklingen och tidigare studier diskuteras djupare och vidare presenteras studiens 

teoretiska och praktiska bidrag, vilket resulterar i studiens problemformulering och syfte. 

Slutligen presenteras studiens avgränsningar. 

________________________________________________________________________ 

   

1.1 Problembakgrund 
Historiskt sett har redovisningsyrket existerat länge och i en studie av Murray (1930, 

refererad i Hines 1989, s. 75), noterades dubbel bokföring redan år 1683. Enligt Ghasemi et 

al. (2011, s. 112) är redovisning ett system för att mäta företagens finansiella prestationer, 

där finansiella transaktioner och händelser samlas in, klassificeras och sammanställs för att 

sedan kunna tolka ett resultat. Redovisning har en stor betydelse i organisationer och kan 

ses som språket som förmedlar bland annat, ekonomiska resultat mellan företag och övriga 

organisationer. Några exempel där redovisningen inte fungerade som den skulle är 

Kreugerkraschen i början av 1930-talet och Prosolvia1 omkring 2000-talet, där felaktigheter 

i redovisningen var orsaken till att ekonomiska problem uppstod (Marton et al., 2015, s. 12). 

I fallet med Prosolvia, blev felaktigheterna i redovisningen uppmärksammade först när 

media började rapportera om dem. Det blev då känt att Prosolvia bland annat hade blåst upp 

resultatet i koncernen och det visade sig att de inte följde god redovisningssed. Vidare 

rasade börskursen vilket slutade med att Prosolvia gick i konkurs år 1998 (Söderlind, 2013). 

Detta är ett tydligt exempel där redovisningen inte fungerade som den skulle, vilket fick 

stora konsekvenser. Alla företag behöver mäta sin finansiella ställning (Ghasemi et al., 

2011, s. 112) och många företag behöver hjälp med detta och vänder sig således till 

auktoriserade redovisningskonsulter (Aspia, 2018).  

 

En redovisningskonsult hjälper företagare i frågor rörande ekonomi, administration samt 

utveckling och de är således en viktig resurs för många företagare i Sverige (FAR, u.å.a). 

Det finns olika sätt för att bli en auktoriserad redovisningskonsult, en väg är en akademisk 

examen om minst 180 högskolepoäng samt tre år extern praktik som redovisningskonsult 

på en redovisnings- eller revisionsbyrå. För att erhålla titeln som auktoriserad 

redovisningskonsult krävs vidare att denne avlagt ett godkänt prov och därmed tagit 

redovisningskonsultexamen (FAR, u.å.b). Vidare ska en redovisningskonsult enligt lag följa 

ett antal regleringar, dessa är Bokföringslagen (SFS 1999:1078) som innehåller 

bestämmelser om bokföringsskyldighet för fysiska och juridiska personer samt 

Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) som anger grundläggande bestämmelser för 

innehåll och utformning av en årsredovisning. För att underlätta tillämpningen av dessa 

lagar följer redovisningskonsulten en statlig myndighet som kallas Bokföringsnämnden 

vilka har till syfte att ge ut riktlinjer som följer god redovisningssed (Bokföringsnämnden, 

u.å.). När det kommer till små och medelstora företag har redovisningskonsulten tidigare 

haft ansvar för flera olika uppgifter som exempelvis, löpande bokföring, årsredovisning 

samt deklaration men enligt Wiik Andreassen (2017) står yrket nu inför en förändring. 

 

För att ta reda på hur framtidens redovisning och revision kommer att se ut gav Föreningen 

Auktoriserade Revisorer (FAR) analysföretaget Kairos Future i uppdrag att undersöka hur 

branschen kan komma att se ut fram till år 2025. Detta gjordes via samtal med 

                                                      
1 Prosolvia var ett IT-företag som grundades år 1988 (Söderling, 2013). 
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branschkunniga, det anordnades workshops och enkäter skickades ut till medlemmar i FAR 

(Kempe, 2013, s. 5). Respondenterna i studien menade att en ökad automatisering av 

redovisningstjänster är trolig och att i framtiden kommer redovisningstjänster automatiseras 

med cirka 80 procent (Kempe, 2013, s. 41). I framtidsstudien nämns olika faktorer som kan 

komma att påverka utvecklingen av branschens framtid. Exakt hur branschen kommer att 

se ut i framtiden är svår att fastställa, men Kempe (2013, s. 54) anser på att rådgivning 

kommer att bli en viktigare del inom branschen. Kempe (2013, s. 54) betonar även vikten 

av att byråer måste ligga steget före och vara nytänkande för att behålla värdet i branschen. 

Eftersom branschen är under en pågående förändring, gjordes en reviderad version av 

framtidsstudien år 2016. Denna gång låg fokusområdet på det som anses vara de viktigaste 

faktorerna för den framtida utvecklingen, vilka är digitalisering och automatisering inom 

branschen (Krafft & Kempe, 2016). Resultatet visar hur redovisning- och 

revisionsbranschen måste anpassa sig till både utmaningar och möjligheter inför framtiden. 

De presenterar också förslag till olika IT-lösningar som branschen har nytta av, exempelvis 

molntjänster (Krafft & Kempe, 2016, s. 5). 

 

Även O’leary (1991) diskuterar digitaliseringen och hur användandet av artificiell 

intelligens kan appliceras på redovisningssystem för att utföra arbetsuppgifter som tidigare 

har utförts av människan. Digitaliseringen påverkar redovisningssystemen och 

effektiviserar byråernas arbete och de kan idag använda sig av datoriserade system, där de 

manuella arbetsuppgifterna ersätts av digitala bokföringsprogram. Detta medför i sin tur att 

redovisningskonsulter inte behöver lägga ner lika mycket tid för att utföra sitt arbete. 

Digitaliseringen leder också till att redovisningen har en ökad funktionalitet, bättre 

noggrannhet och en snabbare arbetsprocess (Ghasemi et al., 2011). När en del 

arbetsprocesser sköts automatiskt, försvinner några av redovisningskonsultens tidigare 

arbetsuppgifter (Wiik Andreassen, 2017). Digitaliseringen gör det även möjligt att använda 

molntjänster där företagens data lagras, vilket möjliggör att data går att komma åt via 

internet oavsett vart du befinner dig (Carretero & Garcia Blas, 2014).  

 

Det finns ytterligare faktorer som är av värde för att branschen ska kunna utvecklas, vilka 

Kempe (2013) nämner i framtidsstudien, dessa är i stort fokuserade på revision. Studien 

betonar åtta olika branschtrender som har betydelse för branschens framtid vilka är; (1) 

rådgivning och nya tjänster, som innebär att branschen ställer om till att erbjuda mer 

rådgivning. (2) Revision mindre attraktivt, vilket innebär att statusen på yrket kan ha sjunkit. 

(3) Automatiserade tjänstearbeten, (4) rätt vid källan, vilket betyder att företag och 

myndigheter kräver att informationen ska vara korrekt från start. (5) Internationell reglering, 

(6) differentierad redovisning och revision, (7) aktiv kommunikation efterfrågas, menat med 

att revisorn måste agera direkt denne ser någon varningsflagga samt (8) professionaliserad 

offentlig sektor, vilket innebär att kommuner också behöver revision (Kempe, 2013, s. 39).  

  

Ytterligare en aspekt som är av värde för branschens framtid är faktumet att branschen 

genomgick en stor förändring under 2018. PwC Sverige chockerade då med att sälja av hela 

sin redovisningsverksamhet, Business Services, som de under flera år byggt upp till att bli 

en marknadsledande enhet för försäljning av redovisningstjänster i Sverige (Halling, 2018). 

Peter Nyllinge, VD på PwC säger att anledning till försäljningen beror främst på 

oberoenderegler och att PwC:s struktur inte gör det möjligt för Business Services att 

fortsätta växa. Köparen av Business Services blev riskkapitalbolaget IK Investment Partner, 

som tillsammans med medarbetarna på Business Services under 2018 började 

uppbyggnaden av det nya varumärket Aspia. I samband med starten av Aspia i juni 2018 

meddelade IK Investment Partner i ett pressmeddelande att de även förvärvat KPMG:s 

verksamhet inom redovisning och löneadministration, Aspia kommer därmed ha en 

omsättning på över 1,25 miljarder kronor (IK Investment Partners, 2018). PwC och KPMG 
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är en del i det som kallas för Big four, vilka globalt är de största revisionsbyråerna, de andra 

två är EY och Deloitte (Kempe, 2013, s. 10-11). EY och Deloitte har i skrivande stund inte 

sålt av sina respektive redovisningsverksamheter till något riskkapitalbolag som de tidigare 

nämnda konkurrenterna har.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Teknisk utveckling har existerat i flera århundraden och är en stor bidragande faktor till att 

samhället förändras. Vi lever i en värld där både privata och yrkesmässiga angelägenheter 

sker digitalt vilket resulterar i att allt fler manuella uppgifter försvinner (Krafft & Kempe, 

2016).  I en studie från Oxford University utförd av Frey & Osborne (2013) undersöktes i 

detalj amerikanska yrkesgrupper och hur dessa yrken kan ersättas av datorisering och 

artificiell intelligens. Resultatet visade att 47 procent av dessa yrkesgrupper ligger inom 

riskgruppen för att bli ersatta som ett resultat av datoriseringen. Ett år senare gjordes en 

liknande studie för den svenska arbetsmarknaden av Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Studien är uppbyggd på samma sätt som den amerikanska, men yrkeskoderna är överförda 

till svenska. Utfallet visar att 53 procent av svenska yrkesgrupper kommer påverkas av 

digitaliseringen och utfallet specifikt för yrken som bokförings- och redovisningsassistenter 

och företagsekonomer visar att 90 procent kommer att automatiseras inom 20 år (Stiftelsen 

för Strategisk Forskning, 2014). Krafft & Kempe (2016, s. 16) diskuterar att 

automatiseringen av redovisningstjänster förmodligen kommer att gå snabbare än vad som 

tidigare förutspåddes i Kempe (2013) till år 2025 och därför måste organisationer anpassa 

sig till förändringen och förändra kundrelationerna mot att erbjuda mer rådgivning.  

 

Intresset för att studera redovisningskonsultens yrke och yrkets framtid inspireras av 

tidigare studier (se bland andra, Ghasemi et al., 2011; Frey  & Osborne, 2013; Kempe, 2013; 

Stiftelsen för Strategisk Forskning, 2014; Krafft & Kempe, 2016) där faktorer som 

digitalisering, automatisering och olika branschtrender inom yrket uppmärksammas. Vi 

kommer därför fokusera studien dels mot digitalisering och automatisering då Krafft & 

Kempe (2016, s. 5) anser det vara den främsta anledningen till att branschen ständigt 

förändras. Vi anser därmed att det är aktuellt att studera redovisningskonsultens framtida 

yrkesroll. Detta i kombination med att tidigare studier och uppsatser som skrivits inom 

området fokuserar på digitalisering (se bland andra O´leary, 1991; Ghasemi et al., 2011; 

Carretero & Garcia Blas, 2014). Eftersom framtidsstudien av Kempe (2013) gör en 

övergripande analys av branschen som helhet anser vi att det behövs en specifik studie 

enbart för redovisningskonsultens framtida yrkesroll. Framtidsstudien av Kempe (2013) 

samt Krafft & Kempe (2016) är även några år gamla varför det är aktuellt med en ny 

studie.  Vidare anser vi att redovisningsyrket många gånger åsidosätts och inte skiljs från 

revisionsyrket och när branschen diskuteras är ofta revisorn i fokus (se Kempe, 2013), 

därför anser vi det relevant att fokusera studien på redovisningskonsulten och dennes roll. 

 

Utöver digitalisering och automatisering är det ytterligare faktorer som till följd av detta 

anses ha en inverkan på redovisningskonsultens framtida yrkesroll. Således inkluderas även 

övriga faktorer i studien som har inspirerats av Kempe (2013) men anpassats för att passa 

vår studie om redovisningskonsultens framtid, detta för att utöka forskningsområdet. 

Roland Sigbladh, förbundsdirektör för Svenska Redovisningskonsulters Förbund 

(SRF),  beskriver även att gränsen mellan redovisning och revision blir allt tydligare. 

Branschen kommer också påverkas av ett stort antal pensionsavgångar och det i 

kombination med att marknaden är i behov av hjälp med redovisning, ökar behovet av 

redovisningskonsulter. Det finns även ett behov att utbilda de som redan arbetar inom 

branschen för att de ska kunna ha möjlighet att hantera de förändringar som branschen 

befinner sig i (Sigbladh, 2018). Vidare beskriver Brännström (2015) redovisningsyrket som 

attraktivt bland yngre, eftersom yrket utvecklas och erbjuder utmaningar som tidigare inte 
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varit aktuella. Redovisningskonsultens attraktion är en intressant aspekt att inkludera i 

studien då vi vill se hur byråerna ser på yrkets attraktion i framtiden, dels att locka nya 

medarbetare men också att få medarbetare som har jobbat under många år att stanna kvar. 

Vi vill också studera hur byråerna resonerar kring hur tjänsteutbudet kommer att se ut i 

framtiden, då Hadjipetri Glantz (2018) intervjuade två auktoriserade redovisningskonsulter 

som menade på att kundrelationer och att kunna sälja och marknadsföra nya tjänster blir allt 

viktigare. Reglering är en aspekt vi väljer att inkludera då lagar och regler måste anpassas 

efter utvecklingen för att göra arbetet effektivt (Gerstenfeld, 2015). Tidigare studier har 

undersökt revisionsbranschen utifrån dessa faktorer, däremot har dessa faktorer inte 

studerats på redovisningsbranschen oss veterligen.  

 

Ytterligare en aspekt som talar för ämnets aktualitet och som vi väljer att inkludera i vår 

studie är hur byråer ställer sig till redovisningskonsultens framtida yrkesroll beroende på 

om redovisningsverksamheten är kopplad till en revisionsbyrå eller är en självständig 

redovisningsverksamhet. Vi anser att det kan finnas en skillnad i vilka möjligheter och 

hinder de kan se i den framtida yrkesrollen. Detta eftersom det uppstår en jävsituation om 

redovisningsverksamheten är kopplad till en revisionsbyrå vilket medför att det inte går att 

sälja redovisningstjänster till alla revisionskunder (Hadjipetri Glantz, 2018). Det finns också 

hinder i oberoenderegler att erbjuda redovisningstjänster samt byråns uppbyggnad, vilket 

gör det svårt att utveckla egna plattformar och tjänster och därmed få 

redovisningsverksamheten att växa (Halling, 2018). Enligt Marténg (2018), anser VD:arna 

på de ledande byråerna som ännu inte sålt sin redovisningsverksamhet, att denna utveckling 

kan komma att fortsätta i framtiden. 

 

Sammanfattningsvis identifierar vi fyra faktorer som denna studie kommer att utgå från när 

vi studerar redovisningskonsultens framtid, vilka är (1) digitalisering och automatisering, 

(2) redovisningskonsultens attraktion, (3) rådgivning och nya tjänster samt  (4) reglering. 

Vidare kommer vi också att studera om det finns en skillnad beroende på om 

redovisningsverksamheten är kopplad till en revisionsbyrå eller självständig.  

 

Med denna studie riktar sig det praktiska bidraget främst till redovisningskonsulter som är 

intresserade av hur deras framtida yrkesroll kan komma att förändras. Även 

ekonomistudenter som har av intresse att bli redovisningskonsult i framtiden kan ha nytta 

av denna uppsats för att bli medvetna om hur yrket håller på att utvecklas och hur olika 

byråer ser på utvecklingen. Det teoretiska bidraget som studien medför är att 

redovisningskonsultens framtida yrkesroll kommer studeras utifrån nya aspekter som är 

aktuella, vilket kommer resultera i en bättre förståelse för branschens framtid. Genom  att 

inkludera andra aspekter än tidigare kommer också studien att fylla den kunskapslucka som 

idag finns.  

 

1.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen ovan kommer vi fram till följande problemformulering: 

 

Hur ser de större byråerna på redovisningskonsultens framtida yrkesroll och finns det 

någon skillnad mellan byråer som idag har en självständig redovisningsverksamhet 

respektive de som är kopplade till en revisionsbyrå?  
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån faktorerna (1) digitalisering och automatisering, (2) 

redovisningskonsultens attraktion, (3) rådgivning och nya tjänster samt (4) reglering, 

undersöka hur de större byråerna resonerar kring redovisningskonsultens framtida yrkesroll. 

Ytterligare en aspekt som inkluderas i studien är om det finns en skillnad beroende på om 

byråns redovisningsverksamhet är självständig eller kopplad till en revisionsbyrå. 

 

1.5 Avgränsningar 
För att studien ska kunna genomföras väljer vi att göra vissa avgränsningar, vilka först och 

främst är att studien enbart riktar sig mot redovisningsbranschen och specificerar sig på 

framtiden för yrket redovisningskonsult.  

 

Vi väljer att avgränsa studien till Big four, då dessa är de största, globala redovisning- och 

revisionsbyråerna och har således störst marknadsandelar (Kempe, 2013, s. 11). 

Intervjuerna som kommer att genomföras i studien avgränsas till två perspektiv vilka är (1) 

de byråer som idag har en självständig redovisningsverksamhet och (2) de som fortfarande 

har sin redovisningsverksamhet kopplat till en stor revisionsbyrå. Två byråer i Big four har 

sålt sina redovisningsverksamheter och det nya bolaget ingår i studien, men för att få båda 

de tidigare byråernas perspektiv kommer vi att intervjua två personer från de tidigare 

byråerna, hädanefter betecknas dessa som de större byråerna. 

 

För att intervjuerna ska bli genomförbara under den tidsramen vi har, väljer vi att avgränsa 

oss till byråer i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Avgränsningen till Skellefteå görs då 

vi har kontakter där vilket gör det lättare att få access till intervjupersoner. Då alla byråer vi 

har som avsikt att studera inte finns i Skellefteå kommer även en del intervjuer göras i Umeå 

och Örnsköldsvik.  

 

Framtiden är ett begrepp vi kommer använda när vi talar om redovisningskonsultens 

framtida yrkesroll, vi kommer i denna studie att avgränsa framtiden till fem år fram i tiden. 

Vi anser detta vara en rimlig tidsperiod att studera eftersom branschen troligtvis kommer 

förändras mycket under de kommande fem åren samt att en för lång tidsperiod skulle 

förmodligen medföra svårigheter för respondenterna att resonera kring framtiden.  
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2. Teoretisk referensram och tidigare studier 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel diskuteras relevanta studier utifrån tidigare forskning. Kapitlet delas upp i 

olika avsnitt, där vi först presenterar relevanta studier kring digitalisering och 

automatisering, vidare leder vi in till branschtrender där studier kring 

redovisningskonsultens attraktion, rådgivning och nya tjänster samt reglering presenteras. 

Därefter diskuteras eventuella skillnader mellan redovisningsverksamheter som är 

självständiga och kopplade till en revisionsbyrå, där teori om revisorns oberoende, byråjäv, 

kombiuppdrag och utmaningar med nya varumärken presenteras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande analysmodell för att göra studiens syfte tydligare för läsaren. 
________________________________________________________________________ 

 

2.1 Digitalisering och automatisering 
En av de främsta anledningarna till att samhället utvecklas är digitaliseringen, vilket 

resulterar i nya möjligheter för branscher och har en stor utveckling på exempelvis 

redovisning eftersom mycket digitaliseras (Krafft & Kempe, 2016, s. 5). Digitaliseringen 

förändrar redovisningsyrket genom att möjliggöra användandet av datoriserade system för 

att enklare kunna hantera bokföring (Ghasemi et al., 2011, s. 112). Ordet digitalisering 

kommer ursprungligen från latin och innebär möjligheten att kunna föra över något till en 

dator för att på så sätt göra det åtkomligt i elektronisk form. Det finns även andra begrepp 

som har en relation till digitaliseringen vilka är virtualisering och informationsteknik (IT). 

Virtualisering är ett resultat av digitaliseringen och innebär att vi inte är beroende av den 

fysiska platsen och kan exempelvis betyda att möten kan hållas utan att människor behöver 

befinna sig på samma plats. IT betyder sammanfattningsvis den teknik som hjälper oss att 

behandla information (Cöster & Westelius, 2016, s. 11-12).  

 

Ett annat begrepp som är i relation till digitaliseringen är intelligens som uppvisas av 

maskiner och kallas för artificiell intelligens. Den digitala utvecklingen har kommit till en 

punkt där vi använder oss av artificiell intelligens i vardagen. Makridakis (2017, s. 48) 

nämner att artificiell intelligens används dagligen i exempelvis, självdrivna bilar, 

smartphones och att intelligenta robotar även finns i våra datorsystem, vilket sågs som en 

omöjlighet tidigare. Vidare beskriver Makridakis (2017, s. 49) att fördelen med datorer är 

att de är väldigt snabba  och har sedan länge kunnat utföra många förprogrammerade 

instruktioner per sekund. Det är nu även möjligt med hjälp av artificiell intelligens att ta det 

steget längre, i och med att robotar har en lärande förmåga och mycket av den forskning 

som nu pågår inom artificiell intelligens är att datorerna ska kunna tänka själva och lösa 

problem som uppstår. Artificiell intelligens implementeras på redovisningstjänster, vilket 

medför bättre kvalité och noggrannhet på arbetet och det gör också  att 

redovisningskonsulten sparar tid som denne kan lägga på annat (Fernandez & Aman, 2018, 

s. 29). 

 

Digitaliseringen har även en effekt på arbetsmarknaden, och leder till automatisering av en 

del arbetsuppgifter. I början var automatiseringen något som förekom i industribranschen 

där produkter tillverkades och syftade till att göra produktionen så effektiv som möjligt, till 

att på senare tid även förekomma i andra branscher. Automatisering innebär att vissa 

arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor ersätts till att bli utförd av teknik istället. 

Däremot är automatiseringen inte bara ett hot mot människors tidigare arbetsuppgifter utan 

kan också ses som en möjlighet, ett verktyg som kan användas för att effektivisera arbetet 

och nya arbetsuppgifter kan utvecklas (Cöster & Westelius, 2016, s. 114-116). 

Redovisningen är en bransch som utvecklas mycket genom teknologisk utveckling och blir 

således allt mer automatiserad. Med hjälp av dagens redovisningssystem går det till exempel 
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att ta fram flertalet olika finansiella rapporter från samma system, exempelvis 

kassaflödesanalyser och resultatrapport indelad i olika avdelningar (Ghasemi et al., 2011, s. 

113). Vidare beskriver Ghasemi et al. (2011, s. 114-115) hur dagens redovisningssystem 

förkortar tiden att göra månadsbokslut samt årsbokslut i och med automatiseringen. De 

utvecklade systemen håller till exempel koll på förändringar kring skatteregler, som 

vanligtvis är tidskrävande att hålla reda på, således förkortas tiden att göra dessa 

skatteberäkningar. Företag har också möjlighet att skicka betalningar till leverantörer via 

fil, vilket underlättar den löpande hanteringen. Krafft & Kempe (2016, s. 16) beskriver att 

förändringen av branschen troligtvis kommer gå snabbare än vad som tidigare trots. 

 

En fördel med att redovisningen automatiseras är att allt finns digitalt istället för i 

pappersform vilket gör att byråerna blir allt mer papperslösa. Davis et al. (2015, s. 58) visade 

att det finns många fördelar med att allt fler företag blir papperslösa, det reducerar 

exempelvis kostnader i form av färre utskrifter och om ett företag är helt papperslöst krävs 

inga arkiv. När företag är papperslösa medför det att dokumentation blir både enklare och 

effektivare samt även kommunikation mellan kunder och anställda eftersom allt finns 

digitalt. Digitaliseringen medför inte enbart fördelar, utan även nackdelar. När siffror blir 

digitala kan det vara svårt att lita på de siffror som redovisas och om de faktiskt existerar i 

verkligheten. Detta eftersom det blir svårare att bedöma siffrornas värde i och med att det 

är lättare att förfalska dokument när dokument skannas in. När dokument skannas in kan 

siffrorna också vara otydliga vilket kan medföra att en felaktig siffra visas digitalt. 

Ytterligare en nackdel av digitaliseringen är att det kan medföra att vissa människors arbeten 

hotas (Kempe, 2013, s. 26). På grund av att digitaliseringen medför förändringar är det 

viktigt att människor förstår hur de kan interagera med tekniken för att kunna kombinera 

deras personliga egenskaper med de digitala egenskaperna. Beroende på i vilken 

livssituation en människa befinner sig i skiftar sig förutsättningen att kunna följa med i den 

digitala utvecklingen. Exempelvis för den äldre generationen har digitaliseringen inte alltid 

varit en självklarhet och de behöver därför på ett annat sätt lära sig den än den yngre 

generationen (Cöster & Westelius, 2016, s. 71-72).  

 

Dirican (2015, s. 565) diskuterar vidare digitaliseringen och nämner hur teknologin har 

utvecklats över tid. Teknologin bestod länge av hjälpmedel som internet och mobiltelefoner, 

men har den senare tiden utvecklat hjälpmedel där molnbaserade tjänster används för att 

koordinera allt digitalt. Arbetsprocessen blir således mer effektiv och tillsammans med 

andra teknologier förändras ekonomin till att baseras allt mer på molntjänster. Molntjänster 

är enligt Carretero & Garcia Blas (2014, s. 1225) en ny trend och kan beskrivas som en 

extern atmosfär där data kan nås av alla parter via internet och som inte är kopplad till 

företagets egna system. Molnbaserade tjänster öppnar upp nya möjligheter för företag att 

använda sig av digitala tjänster i sitt dagliga arbete. Molntjänster kan klassificeras i tre 

kategorier, (1) tjänst via mjukvara, (2) tjänst via plattform och (3) tjänst via infrastruktur 

(Carretero & Garcia Blas, 2014, s. 1226). Möjligheten att nyttja molnbaserade tjänster 

medför både fördelar och nackdelar för användaren. Den främsta fördelen är att ha access 

till data oavsett vart användaren befinner sig och på så sätt kan information delas på ett 

enkelt sätt. Nackdelar och problematiska frågor som uppstår, är bland andra om den 

information och data som lagras, gör det på ett säkert sätt och kommer användaren ha 

tillgång till data när de behöver den, då tjänsten ständigt är beroende av uppkoppling 

(Marinescu,  2013, s. 2).  

 

Ett resultat av den tekniska utvecklingen är enligt Kempe (2013, s. 33) att många arbeten 

idag är platsoberoende, vilket innebär att arbetet kan utföras på olika platser beroende på 

vart arbetaren befinner sig. Den främsta orsaken till detta är enligt Marinescu (2013, s. 

2)  möjligheten att använda molnbaserade tjänster och Boswell & Olson-Buchanan (2007, 
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s. 592) nämner vidare hur tekniken gör det möjligt för arbetarna att kommunicera med 

varandra och vara tillgängliga även utanför arbetsplatsen. Vidare beskriver Boswell & 

Olson-Buchanan (2007, s. 593) hur arbetare med höga ambitioner har en tendens att 

använda sig av sådan teknik för jobbrelaterade ärenden, även efter avlutat arbetspass. Att 

ständigt ha kommunikationsteknik tillgänglig leder till att anställda svara på mejl och 

jobbsamtal på fritiden och en konsekvens av detta är en otydlig gräns mellan arbete och 

ledig tid. Det som kan bli problematiskt av att arbetet inte behöver utföras på kontoret är att 

motivera medarbetarna till att utföra det arbete som erfordras (Kempe 2013, s. 33). 

 

2.2 Redovisningskonsultens attraktion  
Cernusca & Balaciu (2015, s. 7-8) beskriver att då redovisningskonsultens yrke 

moderniseras kommer det också att möta fler utmaningar, som att yrkesrollen utsätts för 

konkurrens från andra yrkesgrupper som kan erbjuda liknande tjänster. Synen som studenter 

och potentiella medarbetare har på redovisningskonsultens yrkesroll har förändrats över tid 

och det är således viktigt att arbetsgivare är medvetna om och belyser de faktorer som bidrar 

till yrkets attraktion. Vidare diskuterar studien olika faktorer som värdesätts av studenter för 

att de ska vilja jobba inom yrket. Dessa är bland andra att det ska finnas en integration på 

arbetsmarknaden och att yrket ska ge möjlighet till både personlig utveckling och en 

lönemässig utveckling. Vidare belyser studien att det är viktigt för studenter att yrket 

utstrålar en status (Cernusca & Balaciu, 2015, s. 15). Kempe (2013, s. 49) nämner hur 

individer utanför branschen kan se redovisningskonsultens yrke som tråkigt och stelt medan 

redovisningskonsulterna själva anser sitt jobb vara givande. Redovisning har en stor 

betydelse för samhället och för att ett land ska kunna uppnå ekonomisk tillväxt samt 

utveckling, vilket gör redovisningskonsultens yrke värdefullt (Cernusca & Balaciu, 2015, s. 

22). 

 

Till följd av att yrkesrollen förändras blir utbildning allt viktigare, både genom att anställa 

nyutexaminerade ekonomistudenter och att vidareutbilda befintlig personal eftersom kravet 

på mer kvalificerad personal ökar (Jordan, 1999, s. 346). I en studie av Pan & Seow (2016) 

diskuteras det hur studenter inom ekonomi ska förberedas inför att bli efterfrågade på 

arbetsmarknaden inom redovisning när de är färdigutbildade. Resultatet visar att de främsta 

egenskaperna som efterfrågas av arbetsgivare, är nyutexaminerade som är duktiga på 

teknologi och IT-säkerhet samt att denne är analytisk. Cernusca & Balaciu (2015, s. 21) 

beskriver också att personligheten och teknologiska kunskaper är en viktig del i 

redovisningskonsultens attraktion vilket de också menar värdesätts allt högre av 

arbetsgivaren. Pan & Seow (2016, s. 170-171) diskuterar vidare vilket innehåll kurser på 

universitetet borde ha  för att kunna förbereda studenter att möta arbetsgivarens önskemål. 

Bland annat föreslår de kurser innehållande program med affärsdata som ger studenter 

möjligheten att öva på att analysera, hitta fel och dokumentera. Kurser som lär studenter att 

upptäcka bedrägerier och hackning, samt att hur datasäkerhet ökas bedöms också bli allt 

viktigare i framtiden och är även egenskaper som värdesätts av arbetsgivare.  

 

För att kunna attrahera både potentiella och befintliga medarbetare belyser Carnegie & 

Napier (2010, s. 360) att det är viktigt att yrket utstrålar förtroende samt erbjuder både 

utmaningar och möjligheter. Ytterligare en aspekt som är viktigt för professionens 

överlevnad är att hålla uppe förtroendet för både allmänheten och medarbetare, speciellt 

efter inträffade skandaler som exempelvis Enron2. Cernusca & Balaciu (2015, s. 8) hävdar 

att det är viktigt att en redovisningskonsult även i framtiden är noggrann, ansvarstagande 

och professionell. Vidare beskriver Mendlowitz (2014, s. 11) att redovisningsbyråer 

                                                      
2 Enron var ett amerikanskt energihandelsbolag som kollapsade efter att det blev känt att bolaget höll på med 

bokföringsbrott och manipulering med siffror. Konkursen är den största i amerikansk historia (CNN, 2018) 
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erbjuder bra förmåner till sina anställda och att det blir allt viktigare för byråer att fokusera 

på mångfald genom att ha en variation i anställda.  

 

2.3 Rådgivning och nya tjänster 
Tjänsteinnovation är en viktig del för tjänsteföretag då det innebär att omstrukturera resurser 

för att skapa något nytt som genererar värde för kunden, eftersom tjänster finns till för att 

uppfylla kundens behov (Chae, 2010). Enligt Chae (2010, s. 815-817) finns det tre olika 

dimensioner vilka tjänsteinnovation kan utgå från, dessa är utbudsdimensionen, 

kunddimensionen och geografidimensionen. Utbudsdimensionen är ett ramverk som 

innebär att använda de resurser som finns tillgängliga inom ett företag, exempelvis teknik, 

metoder, produkter, intern kompetens samt affärsprocesser. Genom att kombinera dessa 

resurser kan verksamheten skapa nya och innovativa tjänster (Chae, 2010, s. 816). 

Kunddimenssionen utgår istället från kundens behov av tjänster och denna dimension 

används för att företag ska kunna förhålla sig till sina kunder. För att göra det möjligt för 

företag att  skapa en bra service till sina kunder, kombineras olika komponenter som 

exempelvis kundens behov, färdigheter, affärsprocesser och medarbetare. De två nämnda 

dimensionerna bygger också på en geografisk dimension, eftersom tjänster påverkas då 

olika länder exempelvis har olika lagar, kultur och språk (Chae, 2010, s. 816-817). Eftersom 

tjänsteinnovation i företag kan se olika ut beroende på vilken bransch företaget är verksam 

i är det olika vilken dimension som är mest lämpad för ett företag. Däremot är det möjligt 

att kombinera de tre dimensionerna då de kan ha inflytande på varandra för att på sådant 

sätt kunna skapa en ny tjänst som är bäst lämpad inom en bransch (Chae, 2010, s. 817).  

 

Hertog et al. (2010, s. 493) beskriver också tjänsteinnovation men utgår istället från en 

modell som består av sex dimensioner. Det första steget är tjänstekonceptet vilken innebär 

att nya innovationer skapas för att lösa ett problem eller en efterfrågan hos kunden. Det 

andra steget handlar om att interagera med leverantörer och kunder för att möjliggöra 

innovation och vilken betydelse kunden har för att skapa värde. De flesta innovationer i 

detta steg berör självbetjäning som kunden kan använda sig av, exempelvis att kunna 

använda sin mobiltelefon för att utföra banktjänster. Det tredje steget handlar om att skapa 

nya samarbeten för att tillsammans kunna skapa en innovation eller ny tjänst. Om inte 

företag samarbetar med leverantörer, plattformar och nätverk är det omöjligt för nya 

innovationer att existera. Den fjärde dimensionen beskriver olika intäktsmodeller som 

lämpar sig olika beroende på företaget, vidare beskriver den femte dimensionen hur 

företaget ska leverera och marknadsföra den nya tjänsten med hjälp av de anställda samt 

hur organisationsstruktur och kultur behöver utvecklas för att anamma en ny innovation. 

Det sjätte och sista steget i modellen beskriver vikten av teknologi i alla typer av 

innovationer (Hertog et al., 2010, s. 494-496).  

 

För tjänsteföretag är det viktigt att ständigt utveckla och komma med nya innovationer, detta 

för att anpassa sig efter utvecklingen samt för att kunna ligga i framkant (Hertog et al., 2010,  

s. 496). I framtidsstudien av Kempe (2013, s. 39) beskrivs att rådgivning växer i 

redovisningsbranschen och det blir viktigare för byråer att komma med nya tjänster. 

Förväntningar på att glida in på nya branscher, så kallad branschglidning blir allt mer 

accepterad och det blir därmed en högre efterfrågan på nya tjänster. Det finns också en 

betydande risk att övriga företag som inte är en redovisningsbyrå kommer konkurrera med 

liknande tjänster. Carlsson (2018) beskriver att det är viktigt för en redovisningskonsult att 

i framtiden nischa sig mot en specifik bransch för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig 

och genom att vara specialist inom ett område är det enklare att erbjuda nya lösningar till 

sina kunder. Teknologin frigör även tid för redovisningskonsulten vilket gör det möjligt att 

vara mer involverad i kundens verksamhet löpande och denne kan därmed komma med 

kreativa råd och analyser som hjälper kunden att driva sin verksamhet framåt. Vidare 
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beskriver Carlsson hur viktigt det är att ha ett gott samarbete med kunden, då det är det 

enklare än någonsin för kunden att byta redovisningsbyrå om denne inte är nöjd.  

 

Wiik Andreassen (2017) beskriver också att de redovisningskonsulter som kommer vara 

framgångsrika är de som anpassar sig efter den förändring som sker i branschen. Detta 

genom att komma med nya tjänster och även ett nytänkande gällande hur priser sätts och 

leverans av tjänster sker. Till följd av automatiseringen blir det allt viktigare att de som 

arbetar med redovisning har rätt kompetens för de nya arbetssätten som skapas (Pan & 

Seow, 2016; Fernandez & Aman, 2018). Krafft & Kempe (2016, s. 41) beskriver i sin 

framtidsstudie hur redovisningskonsulten, revisorn samt rådgivaren i framtiden kommer få 

mer konkurrens från algoritmer och mjukvara när det kommer till konkurrens och kännedom 

om kunden. För att vara konkurrenskraftig i framtiden måste människor effektivt kunna 

samarbeta med datorer och det är viktigt att ha den kunskap som krävs för att kunna tolka 

den analys av information som  datorerna utför och använda tekniken för att förbättras. 

Vidare beskriver Krafft & Kempe (2016, s. 22) att konkurrens kan komma att uppstå från 

övriga aktörer och andra länder i form av att de kan hålla kostnaderna nere och på så sätt 

minska priset. Enligt Kempe (2013, s. 15) kommer både rådgivning och 

redovisningstjänster att växa i framtiden eftersom branschkunniga och kunder ser en 

växande efterfrågan framåt, detta eftersom fler företag antas välja bort revision och kommer 

således vända sig till andra typer av tjänster för att kunna driva sin verksamhet framåt. 

 

2.4 Reglering 
I och med automatiseringen av redovisningstjänster håller bokföringen på att bli papperslös 

eftersom det mesta skannas in eller tas emot digitalt, byråerna vill ligga i framkant med 

digitalisering och gasar gärna på processen. Problem som har stötts på angående detta är 

regler kring hur material ska arkiveras och hur länge. Det finns också vissa osäkerheter 

gällande bokföringslagen (Marténg, 2016). Om du mottar ett papperskvitto eller en 

pappersfaktura måste pappersformatet arkiveras och sparas trots att handlingen skannas in 

eller fotograferats till elektronisk form, enligt lag ska arkivering ske till och med det fjärde 

året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (Bokföringsnämnden, 

2019). Lagstiftningen är tyvärr en bromskloss i implementeringen av tekniken och enligt 

Gerstenfeld (2016) borde regleringar ses över för att förenkla hanteringen i till exempel hur 

kvitton arkiveras och att de digitala systemen borde nyttjas till fullo när de finns.  

 

En annan reglering som gör att det krävs extra handläggning är General Data Protection 

Regulation (GDPR) vilket är en ny rättsregel som inträdde den 25 maj 2018 och är en 

förbättring av regleringen kring dataskydd och skydd av personlig information. Regleringen 

påverkar bland andra arbetsgivare och hur de exempelvis hanterar den information de har 

om sina anställda eller vem de delar informationen med. Som anställd har du en annan 

rättighet att få veta varför arbetsgivaren har en viss information om dig och skulle personlig 

information delas på ett felaktigt sätt, kan det komma att rapporteras. För att försäkra sig 

om att personlig information skyddas är det viktigt att en arbetsgivare funderar över den IT-

säkerhet de har, om den behöver ändras och om de behöver införa en nya policys för att 

kunna möta den nya regleringen. Det är viktigt att ha GDPR i åtanke då regleringen medför 

att känslig information måste hanteras på korrekt sätt (Ackerley, 2018, s. 161). För 

exempelvis redovisningskonsulter som dagligen kan behöva hantera personuppgifter i form 

av bokföring, löner och HR-frågor, krävs det extra utbildning för att veta vad som är tillåtet 

att göra och vad som ska dokumenteras efter att regleringen kring GDPR trädde i kraft (SRF 

Konsult, u.å.). 
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2.5 Eventuella skillnader mellan kopplade och självständiga 

redovisningsverksamheter 
Peter Nyllinge, VD på PwC säger att PwC inte är rätt ägare till företagets tidigare 

redovisningsverksamhet eftersom oberoenderegler och byråns struktur hindrar 

verksamheten från att utvecklas vidare (Halling, 2018).  Magnus Eriksson, VD på Aspia 

beskriver möjligheten med att vara en självständig redovisningsbyrå genom att de idag har 

en styrelse och en ledning som fokuserar helt på deras verksamhet och säger vidare att det 

är ett naturligt steg i och med digitaliseringen och automatiseringen för att fortsatt kunna 

utvecklas (Wiklund, 2018). Detta leder oss in på diskussion kring revisorns oberoende, 

jävsituationer och kombiuppdrag. En diskussion angående ett starkt och välkänt varumärke 

och utmaningar med ett nytt varumärke presenteras också i detta avsnitt.  

 

En revisor har till uppgift att oberoende planera och utföra revisionen så att denne kan 

säkerställa att de finansiella rapporterna är fria från väsentliga felaktigheter. Redan innan 

revisionsbyrån tar sig an ett nytt uppdrag, måste de göra en bedömning över företagets 

potentiella risk och svårighetsnivå, detta för att kunna göra en bedömning av vilken risknivå 

uppdraget har och om byrån har den kunskapen som krävs för att kunna utföra revisionen 

på uppdraget (Kueppers & Sullivan, 2010, s. 289).  Det är revisorns jobb att ha ett 

ifrågasättande tankesätt och inte tro på allt bevis som ges till denne, utan bilda sig en egen 

uppfattning (Kueppers & Sullivan, 2010, s. 291). Varför det är viktigt med en oberoende 

revisor är för att det skapar en säkerhet för alla intressenter och har en stor betydelse internt 

för företaget eftersom en oberoende revisor kan garantera kvalitén på revisionen (Keuppers 

& Sullivan, 2010, s. 286).  

 

Enligt Moberg et al. (2014, s. 103) finns det vissa förhållanden i Revisorslagen (SFS 

2001:883) som kan hota revisorns oberoende, vilka revisorn enligt 21 a § i Revisorslagen 

(SFS 2001:883) måste undersöka och se om de existerar. Ett sådant förhållande är 

egenintresse som enligt Campbell & Houghton (2005, s. 111-119) innebär att det uppstår 

en konflikt mellan en individs egna intressen och dennes skyldigheter. En intressekonflikt 

kan också uppstå när en person har två olika roller och gränsen mellan dessa inte skiljs åt, 

vilket kan göra att personen agerar på ett felaktigt sätt. När det kommer till revisionsbyråer 

kan en intressekonflikt uppstå när revisorn agerar både som revisor samt har andra roller för 

samma kund som exempelvis rådgivare och konsult (Campbell & Houghton, 2015, s. 123). 

I 21 a § i Revisorslagen (SFS 2001:883) står det att en revisor ska avsäga sitt 

revisionsuppdrag om denne bland annat har ett ekonomiskt intresse i sin klient och enligt 

Moberg et al. (2014, s. 103) kan ett ekonomiskt intresse uppstå om en affärsmässig relation 

utöver revisionsuppdraget till sin klient existerar.  

 

Revisorns oberoende har diskuterats genom åren och har format hur lagstiftningen ser ut 

idag. Diskussionen har bland annat berört frågan om det är möjligt att utföra både revisions- 

och rådgivningsuppdrag till samma kund. Ett argument som lyfts fram varför detta inte 

skulle fungera är att revisorn kan bli ekonomiskt beroende av sin klient om denne utför båda 

tjänsterna. En annan konsekvens kan bli att revisorn både ger rådgivning och sedan granskar 

den för samma klient, en så kallad självgranskning (Moberg et al., 2014, s. 90-91) och enligt 

21 a § i Revisorslagen (SFS 2001:883) är detta ett förhållande som kan sätta revisorns 

oberoende på spel. Att en revisor utför flera tjänster till samma kund, begränsar som sagt 

oberoendet och kan utgöra hinder att kunna utföra sina skyldigheter som denne ska enligt 

lag. Detta har visat sig vara fallet i skandaler som för exempelvis företaget Enron. Revisorn 

som i detta fall var Arthur Andersen var både revisor och konsult till Enron, vilket troligtvis 

var en bidragande faktor till att Enron inte ifrågasattes vilket underlättade för dem att hålla 

på med felaktiga handlingar (Campbell & Houghton, 2015, s. 123). Att utföra flera tjänster 

på en och samma kund kallas för ett kombiuppdrag. I ett kombiuppdrag kan ett och samma 
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företag köpa både redovisnings-, rådgivnings- och revisionstjänster av samma byrå. För ett 

mindre företag är detta både enkelt och kostnadseffektivt men revisorns oberoende kan 

diskuteras i sådana fall (Brännström, 2014).  

 

Andra förhållanden som kan äventyra revisorns oberoende enligt 21a § i Revisorslagen 

(SFS 2001: 883) är om revisorn eller någon annan i samma krets har en relation med sin 

klient eller någon i klientens ledning som exempelvis en ekonomichef, en relation som är 

personlig och vänskaplig. Om revisorn skulle utsättas och bli påverkad av någon form av 

hot eller om revisorn skulle hjälpa sin klient vid exempelvis kontakter med Skatteverket 

anses det också vara omständigheter som kan ha effekt på oberoendet. Då alla 

omständigheter som kan påverka revisorns oberoende och göra att denne måste avsäga sitt 

uppdrag inte går att skriva ner i lagtext, har även en så kallad generalklausul införts. 

Klausulen innebär att om det skulle uppstå någon annan omständighet än den som redan 

nämnts i lagen ska revisorn även då avstå från sitt uppdrag  (Moberg et al., 2014. s. 104-

105). 21 a § Revisorslagen (SFS 2001:883) nämner också att revisorn inte behöver avsäga 

sitt uppdrag om det exempelvis har vidtagits åtgärder som gör att revisorns opartiskhet inte 

längre går att tvivla på. I Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och Revisorslagen (SFS 

2001:883) går det läsa om bestämmelser kring jäv. Enligt 17 §, kap. 9 i Aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551) står det att när revisorn är jävig har denne inte längre behörighet att vara 

revisor i det bolaget där jävet föreligger. En jävsituation uppstår exempelvis när revisorn 

äger aktier i bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller är verksam i bolaget genom 

att biträda vid bokföring, förvaltning eller kontroll.  

 

Ytterligare en skillnad som kan tänkas uppstå i samband med försäljningen av 

redovisningsverksamheter är att Big four har under en lång tid byggt upp deras varumärken 

till att vara starka och välkända såväl i Sverige som globalt och har även stora 

marknadsandelar (Kempe, 2013, s. 11). Det finns därför utmaningar med att bygga ett starkt 

varumärke för ett nytt tjänsteföretag, det är viktigt att få människor medvetna om företaget 

genom bland andra annonsering och logotyper, för att folk ska få en bra association till 

varumärket. Således kommer de att prata gott om det till andra, så kallad word-of-mouth 

kommunikation och till slut kommer dessa människor om de behöver en tjänst som företaget 

erbjuder, tänka och köpa tjänsten av det företaget. Detta är grunden till att bygga ett starkt 

varumärke (Berry & Seltman, 2007, s. 200-201).  
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2.6 Sammanfattande analysmodell 
I figur 1 visas en sammanfattande bild över den analysmodell som vi har för avsikt att 

undersöka med vår studie. Modellen grundar sig på de fyra faktorerna som ligger högst upp 

i modellen, detta är även de faktorer som studien utgår från och som utvecklas i den 

teoretiska referensramen. Dessa är  digitalisering och automatisering, 

redovisningskonsultens attraktion, rådgivning och nya tjänster samt reglering. Dessa 

faktorer har för avsikt att studera redovisningskonsultens framtid och således besvara 

studiens syfte, varför pilar riktas ned mot rutan om framtiden. Utöver det vill vi se om det 

finns en skillnad i om redovisningsverksamheten är självständig eller kopplad, vilket visas 

med pilarna som går åt varsitt håll längst ned i figuren. Modellen ligger till grund för den 

analys som ska göras av det empiriska underlaget och sedan kopplas ihop med den teoretiska 

referensramen. 

 

 
Figur 1: Analysmodell. 
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3. Vetenskaplig metod 
________________________________________________________________________ 

I följande kapitel kommer studiens vetenskapliga metodval presenteras. Inledningsvis 

beskrivs forskarnas förförståelse och ämnesval för att sedan beskriva de vetenskapliga 

utgångspunkter studien har. Vidare i avsnittet presenteras studiens forskningsstrategi samt 

perspektiv. Avslutningsvis diskuteras studiens litteratursökning och källkritik. 

________________________________________________________________________ 

 

3.1 Förförståelse och ämnesval 
Förförståelse innebär att tidigare kunskaper och erfarenheter en forskare har påverkar 

dennes tolkningar  (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 155). En studie syftar sig till att få 

förståelse för ämnet som studeras och detta uppnås genom att forskaren gör tolkningar 

(Johansson, 2018, s. 96), vilka kan te sig olika beroende på vem det är som gör dem (Wallén, 

1996, s. 33 & 81). Människor befinner sig i olika livssituationer vilket medför att saker 

förstås utifrån olika perspektiv och den förförståelsen en människa har blir därför grunden 

för hur verkligheten uppfattas (Sohlberg, 2013, s. 81) och denna används för att tolka nytt 

material (Wallén, 1996, s. 81). Alvesson & Sköldberg (2017, s. 155) beskriver hur 

forskarens tidigare kunskaper medför att tolkningarna inte kan göras helt objektiva och 

Johansson (2018, s. 48) menar att detta beror på att forskaren påverkas av faktorer som 

exempelvis dennes bakgrund.  

 

Då forskarnas förförståelse kan tänkas påverka tolkningar och resultat i studien anser vi att 

det är viktigt för läsaren att belysa att vi tar detta i beaktande under hela studien, genom att 

kort visa på den förförståelse, tidigare erfarenheter samt bakgrund vi har. Vi som genomför 

studien är två studenter som läser sista terminen på Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan på Umeå Universitet, där vi har inriktat oss inom företagsekonomi mot 

redovisning på D-nivå. Vi har också tidigare teoretiska kunskaper från gymnasiet då vi båda 

läste en ekonomisk inriktning. Vår gymnasie- samt universitetsutbildning har gett oss en 

bred teoretisk bakgrund främst inom redovisning. En av oss har även praktiska kunskaper 

via arbete inom yrket och vi båda ser en framtid inom redovisningsyrket. Den kunskap som 

vi besitter inom ämnet är en bra grund för genomförandet av studien och vi anser vidare att 

denna förförståelse inte påverkar studien på ett negativt sätt. Något som också kan vara av 

värde för läsaren att känna till är att valet av fokusera respondenterna till stora byråer beror 

dels på att vi har några kontakter där samt att dessa byråer ligger i framkant när det kommer 

till utvecklingen av branschen. Vi anser inte att vår kontakt med några respondenter har en 

negativ påverkan på studien eftersom vi behandlar alla våra respondenter lika i och med att 

vi inte delger någon information om vad vår studie beaktar förutom den information som 

ges i appendix 1.   

 

Det föll sig naturligt för oss att skriva vårt examensarbete inom redovisning, då det är ett 

ämne vi båda är intresserade av. Då redovisningsbranschen ständigt är under förändring och 

som enligt Kempe (2013) påverkas av faktorer som exempelvis digitalisering, utvecklades 

vårt intresse av att studera yrkets framtid. Detta i kombination med att PwC sålde sin 

redovisningsverksamhet till ett riskkapitalbolag (Halling, 2018) medförde att vi även vill 

studera om eventuella skillnader mellan byråer som sålt av sin redovisningsverksamhet och 

de som har den kvar existerar. Då vi inte funnit någon tidigare studie som har gjort en 

liknande jämförelse beslutade vi oss för att studera detta ämne.  
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3.2 Vetenskapliga utgångspunkter 
Vetenskapsteorin är en väsentlig del av forskningen och innebär en analys av bland andra 

de vetenskapsteoretiska traditioner forskningen grundar sig på. Det finns två huvudsakliga 

filosofiska traditioner, ontologi samt epistemologi (Sohlberg, 2013, s. 26-27), vilka är två 

traditioner som hänger samman med varandra (Widerberg, 2002, s. 27). Teorier är enligt 

Bryman (2018, s. 43) viktiga då dessa är en grund för forskningen som genomförs och 

utifrån teorierna kan sociala företeelser förstås samt resultat i forskningen tolkas. Därför 

anser vi det av betydelse att visa på vilka vetenskapliga utgångspunkter studien vilar på. 

 

3.2.1 Syn på verkligheten 
Ontologi är läran om världsbilder och behandlar synen på verkligheten, det som existerar 

(Sohlberg, 2013, s. 47). Enligt Bryman (2018, s. 57) är det viktiga inom denna lära från 

vilket synsätt sociala föremål ska ses ifrån och dessa synsätt är objektivism respektive 

konstruktionism. Objektivism innebär att sociala företeelser som exempelvis en 

organisation ses som en yttre verklighet jämfört med de människor som befinner sig i den. 

Sociala aktörer kan inte påverka företeelserna utan de existerar oberoende av dem och 

människor upplever organisationen som något tvingande och de följer exempelvis, de 

värderingar och regler som finns samt utför de uppgifter som de blir tilldelad (Bryman, 

2018, s. 57). Konstruktionism innebär motsvarande, att sociala företeelser ständigt skapas 

och bearbetas av aktörerna genom ett socialt samspel. Dessa kan alltså ses som en 

konstruktion baserat på hur aktörerna agerar och uppfattar verkligheten (Bryman & Bell, 

2017, s. 52-53) och Ahrne & Svensson (2015, s. 177) menar att det språk aktörerna använder 

sig av påverkar hur de ser på och tolkar verkligheten.  

 

Då objektivismen ser företeelser som en yttre verklighet, vilken aktörerna inte kan påverka 

(Bryman & Bell, 2017, s. 52-53), stämmer detta synsätt inte överens med vår studie. Studien 

går däremot bättre i hand med konstruktionism där aktörerna påverkar och bygger upp 

sociala företeelser, vilka är beroende av aktörernas upplevelse av verkligheten (Bryman & 

Bell, 2017, s. 52-53). Redovisningskonsultens framtida yrke är en företeelse som vi anser 

ständigt förändras, byggs upp och påverkas av individerna inom branschen, därav det 

konstruktionistiska synsättet. Detta synsätt styrks ytterligare av Bryman (2018, s. 60) som 

menar att exempelvis genomförandet av forskningen beror på vilket ontologiskt antagande 

som görs. Om en studie istället utgår från objektivism kommer forskaren fokusera mer på 

de formella regler och egenskaper organisationen har. Om studien som i vårt fall utgår från 

konstruktionism, fokuserar forskaren istället på individerna inom företeelsen och de anses 

kontinuerligt bygga upp verkligheten (Bryman, 2018, s. 57 & 60). Eftersom vi studerar 

redovisningskonsultens framtid är vi intresserad av hur människorna inom organisationen 

resonerar och ser på framtiden, inte hur själva organisationen formellt är uppbyggd. Vi anser 

att yrket ständigt skapas och påverkas av sociala aktörer, vilket talar emot objektivism.  

 

3.2.2 Syn på kunskap 
Epistemologi är läran om kunskap (Sohlberg, 2013, s. 68) och behandlar vilket ursprung 

kunskapen har och dess förhållande till verkligheten (Wallén, 1996, s. 12). En viktigt del 

inom läran är att avgöra om verkligheten ska studeras enligt samma metoder som 

naturvetenskapen använder sig av eller inte (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Det positivistiska 

synsätten talar för att använda naturvetenskapliga metoder i en studie (Bryman, 2018, s. 51) 

och fokuserar enligt Bjereld et al. (2018, s. 66) på struktur, orsakssamband och förklaringar. 

Positivism talar för att vetenskapens syfte är att framställa säker och giltig kunskap 

(Widerberg, 2002, s. 24). Detta synsättet grundar sig i att ställa upp hypoteser som sedan 

testas för att på så sätt kunna uttala sig om regelbundna orsaker (Bryman, 2018, s. 51). 

Denna riktning inom epistemologin betonar även på att forskningen ska vara helt objektiv, 

vilket innebär att den inte får innehålla egna värderingar (Bryman & Bell, 2017, s. 47).  
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En annan syn på kunskap är hermeneutik, där fokus ligger på människor och hur de upplever 

sin livssituation (Bjereld et al., 2018, s. 66). Enligt Widerberg (2002, s. 26) innebär 

hermeneutik att tolka, översätta och förtydliga något. Hermeneutik kan exempelvis innebära 

att tolka betydelsen av en text, en avkodning eller en konversation (Wallén, 1996, s. 33). 

Till skillnad från positivism som strävar efter att vara objektiv (Bryman & Bell, 2017, s. 47) 

ser hermeneutik subjektivt på kunskap och menar att naturvetenskapliga modeller inte kan 

användas på samma sätt (Widerberg, 2002, s. 27). Forskaren skiljer sig åt genom att den 

från ett positivistiskt synsätt tidigare har setts som en forskare som behandlar individer på 

liknande sätt som en fysiker gör i sitt forskningslaboratorium medan forskaren från ett 

hermeneutiskt synsätt är lite mer diffus. Idag anses däremot skillnaden mellan de olika 

synsätten inte vara så stor i praktiken, utan handlar mer om att forskaren har olika intressen 

och vill studera olika saker  (Bjereld et al., 2018, s. 66).   

 

Då varken naturvetenskapliga modeller eller hypoteser kommer användas i denna studie, 

talar det för att ett hermeneutiskt perspektiv lämpar sig bäst för vår studie. Detta eftersom 

vi vill undersöka individer som i det här fallet är redovisningskonsulter, och hur de resonerar 

kring yrket de befinner sig i. Genom att tolka respondenternas svar vill vi skapa en förståelse 

för deras situation och hur de uppfattar att framtiden kommer bli. Något som kan vara 

problematiskt med det hermeneutiska synsättet är att forskaren har en förförståelse om 

ämnet som studeras, vilket forskaren måste ha i åtanke då den kan tänkas påverka de 

tolkningar som görs i studien (Wallén, 1996, s. 33). Detta är något vi varit medvetna om 

genom hela studien och den förförståelse vi som genomför studien besitter diskuteras i 

avsnitt 3.1. För att göra tolkningarna så rättvisa som möjligt tydliggör vi i kapitel 4 hur vi 

går tillväga med datainsamlingen och databearbetningen.   

 

3.3 Angreppssätt  
Bryman & Bell (2017, s. 42) förklarar angreppssätt som förhållandet mellan teori och 

forskning och Bryman (2018, s. 43) menar att det är relativt komplicerat att skildra detta 

förhållande. Ett val forskaren måste göra är om studien ska utgå från ett deduktivt eller ett 

induktivt angreppssätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 54). Det deduktiva angreppssättet 

innebär att forskaren utifrån tidigare kunskaper och teorier inom ett område, samlar in data 

och ställer sedan upp hypoteser för att se om de bekräftas eller förkastas (Bryman, 2018, s. 

47). Det induktiva angreppssättet innebär motsvarande att studien utgår från iakttagelser av 

verkligheten vilka sedan försöker översättas till teorier (Wallén, 1996, s. 89). Med andra ord 

går det deduktiva angreppssättet från teori till verklighet och det induktiva angreppssättet 

går motsvarande från verklighet till teori (Johansson Lindfors, 1993, s. 54).  

 

Denna studie går mer mot det induktiva angreppssättet då studien ämnar att utgå från den 

verklighet som redovisningskonsulten befinner sig i. Det empiriska material som samlas in 

kommer vi analysera för att slutligen komma fram till slutsatser och teorier kring yrkets 

framtid. För att respondenterna ska resonera kring yrkets framtid kommer vi utföra 

intervjuer med öppna frågor, vilket Johansson Lindfors (1993, s. 58-59) betonar är viktigt 

då kunskap utifrån det induktiva angreppssättet utvecklas löpande. En del av den kritik som 

riktats mot det induktiva sättet berör den förförståelse forskaren har, då denna kommer att 

påverka vad som observeras (Wallén, 1996, s. 89). De tidigare kunskaper vi har inom 

området har förtydligats i avsnitt 3.1 och denna förförståelse kommer vi ta hänsyn till under 

hela studieprocessen för att säkerställa att den inte påverkas negativt av detta.  

 

Bryman (2018, s. 49) beskriver hur den induktiva processen även innehåller en del av 

deduktion och Ahrne & Svensson (2015, s. 214) menar att en studentuppsats vanligtvis inte 

kommer med en helt ny teori. Bryman (2018, s. 50) beskriver vidare hur det induktiva sättet 
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är invecklat eftersom kvalitativa studier vanligtvis också använder teorier i bakgrunden. Vi 

anser därför att vår studie inte kan utgå helt från den induktiva angreppssättet eftersom 

studien innehåller en del tidigare studier. Däremot som Ahrne & Svensson (2015, s. 214) 

förklarar, kommer vi utveckla och komma med ny kunskap om det som studeras och även 

beröra aspekter där tidigare teorier är få. Trots detta bedömer vi att vår studie går mer mot 

det induktiva synsättet då studien inte kommer använda sig av hypoteser  (Bryman, 2018, 

s. 47). Vilket angreppssätt studien utgår från påverkas även av den kunskapssyn studien har 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 54). Studiens hermeneutiska synsätt talar ytterligare för ett 

induktivt angreppssätt då vi utifrån våra respondenter kommer tolka och komma fram till  

slutsatser kring redovisningskonsultens framtid.  

 

3.4 Forskningsstrategi 
Johansson Lindfors (1993, s. 91) beskriver hur exempelvis metodval och val av angreppssätt 

formar forskningsstrategin och kan ses som en helhet, där alla val är länkade till varandra 

och måste stämma överens med varandra. Studier har olika ändamål och för att ha möjlighet 

att kunna svara på forskningens syfte, finns det olika metoder att använda sig av (Widerberg, 

2002, s. 15). Det finns huvudsakligen två metoder som brukar belysas inom forskningen, 

vilka är kvantitativ respektive kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2017, s. 58). Den primära 

skillnaden mellan de båda metoderna är att kvalitativa behandlar egenskaper, vad som 

karaktäriserar något medan den kvantitativa behandlar kvantiteten hos dessa egenskaper 

(Widerberg, 2002, s. 15). Den kvalitativa metoden är enligt Ahrne och Svensson (2015, s. 

9) den forskning som grundar sig på intervjuer, observationer och analyser av text. 

Widerberg (2002, s. 66) beskriver också hur intervjuer används för att få en förståelse för 

människor och hur de resonerar kring och uppfattar saker. 

 

Det är viktigt att fundera på vilken metod som lämpar sig bäst för att besvara det forskaren 

vill få ut av sin studie (Widerberg, 2002, s. 65). Genom att överväga olika metoder kom vi 

slutligen fram till att en kvalitativ metod stämmer bäst överens med studiens syfte samt 

övriga utgångspunkter. Då studien utgår från konstruktionism när det kommer till hur vi ser 

på verkligheten samt har ett delvis induktivt angreppssätt talar det enligt Bryman och Bell 

(2017, s. 58) för en kvalitativ metod. Dessutom utgår studien från ett hermeneutiskt synsätt 

på kunskap, som fokuserar på hur individer upplever den situation de befinner sig i (Bjereld 

et al., 2018, s. 66). Då synsättet går ut på att tolka och förtydliga något går även det i hand 

med den kvalitativa metoden.  

 

Det som också talar för en kvalitativ metod är att Kempe (2013) samt Krafft & Kempe 

(2016) använder sig av intervjuer för att samla in data. Vilket enligt Ahrne & Svensson 

(2015, s. 15)  leder till att forskaren kommer nära den miljö som studeras. Detta lämpar sig 

bra till vår studie då vi ämnar att undersöka den miljö redovisningskonsulten befinner sig 

i. Den kvalitativa metoden gör också att vi kan vara mer flexibel i vår forskning och vi har 

möjlighet att ändra vår forskningsprocess beroende på vad som händer under studiens gång 

eller vid genomförandet av våra intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015, s. 15). Metoden 

kritiseras som andra metoder och Bryman (2018, s. 217 & 484) beskriver att metoden anses 

vara för subjektiv och osystematisk, vilket gör att resultatet en kvalitativ studie genererar 

grundar sig på det forskaren har uppfattat. Detta gör det svårare att upprepa en kvalitativ 

studie på samma sätt som det går att göra med en kvantitativ och det är även svårt att 

generalisera resultatet till andra miljöer än den studerade. Enligt Ahrne & Svensson, (2015, 

s. 215) kan inte en kvalitativ studie vara helt objektiv men ska inte ses som en forskning där 

tolkningar kan göras utan någon empirisk grund. Därför är det av vikt att genom hela 

forskningen motivera till de tolkningar, analyser och slutsatser som görs. Den kritik som 

har riktats mot den kvalitativa metoden är något som vi har tagit till oss genom hela studien. 
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Vi vill även förtydliga att studiens resultat enbart kommer att gälla den här studien, vilket 

innebär att den inte kan generaliseras till en annan miljö.  

 

3.5 Perspektiv 
När vi ser saker, ser vi det genom ett perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 16) vilket 

påverkar hur forskaren tolkar det som studeras. Den situation som studeras kan exempelvis 

uppfattas olika beroende på om den ses genom ett barns eller en förälders ögon (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 214). Det är därför viktigt att forskaren tydliggör vilket perspektiv 

studien utgår från och att läsaren accepterar det (Bjereld et al., 2018, s. 14). Verkligheten 

ser olika ut beroende på vem det är som iakttar den och iakttagelsen kan därför inte göras 

utan ett perspektiv och det är inget som kan bortses från. Det perspektiv forskaren utgår från 

sätter standarden för vad som ska studeras och hur det ser ut (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

214-215). Våra respondenter kommer bestå av redovisningskonsulter som har arbetat inom 

yrket på en byrå i några år. Detta för att de ska ha möjligheten att kunna reflektera över de 

förändringar som har skett och resonera kring hur det kan komma att se ut i framtiden. Att 

se på yrkets framtid genom det här perspektivet anser vi är både spännande och givande då 

det är redovisningskonsulterna som befinner sig i yrket och påverkas av det som sker i 

framtiden.  

 

3.6 Litteratursökning 
En noggrann litteratursökning är viktig under hela studiens gång, speciellt i början av en 

studie för att lägga en bra grund för forskningen (Svenning, 2003, s. 36). Litteratursökning 

betyder att relevant teori väljs ut och fungerar som basen i studien (Johansson Lindfors, 

1993, s. 87). Detta innebär att forskaren får en överblick över vilken tidigare forskning som 

gjorts inom området, vilka tänkbara frågeställningar som kan bli aktuella samt vilka teorier 

som kan bli användbara (Svenning, 2003, s. 36). Johansson Lindfors (1993, s. 87) diskuterar 

vikten av att forskaren är kritisk i sitt teorival, både vid litteratursökningen och sedan vid 

användandet av litteraturen. Enligt Wallén (1996, s. 81) påverkas forskaren av sin 

förförståelse vid tolkning av nytt material vilket också påverkar hur litteratursökningen 

genomförs.   

 

För att få en bra grund för vår studie och för att komma fram till studiens problemområde, 

gjordes en litteratursökning där både relevanta teorier och tidigare forskning undersöktes. 

Studien inspirerades av FAR:s framtidsstudie (Kempe, 2013) där faktorer som exempelvis 

digitalisering och olika branschtrender belyses. Studien inspirerade till sökord som 

användes i litteratursökningen som främst gjordes via Umeå Universitetsbiblioteks databas 

och Google Scholar. För att få ytterligare inspiration till sökord undersökte vi tidigare 

uppsatser och deras referenslistor, i tabell 1 har vi sammanfattat de sökord som vi främst 

använt oss av.  
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Tabell 1: Sammanfattning av de nyckelord som använts. 

  Svenska Engelska 

  

Digitalisering 

  

Digitalisering 

Automatisering 

Molntjänster 

Artificiell intelligens 

Digitization 

Digitalization 

Automatization 

Cloud computing 

Artificial Intelligence 

  

Yrkets attraktion 

  

Redovisningskonsultens yrke 

Framtiden för 

redovisningskonsulten 

Accounting profession 

The future of the 

accountant  

Reglering 

  

GDPR 

Redovisningsregler 

Arkivering 

Internationell reglering 

Reglering redovisning 

Accounting standards 

GDPR 

Rådgivning och nya 

tjänster 

  

Redovisningstjänster 

Framtida redovisningstjänster 

Tjänsteinnovation 

Konkurrens 

Efterfrågan  

The accountant’s future 

Service innovation 

Eventuella hinder att 

växa 

  

Oberoende 

Revision 

Jäv 

Egenintresse 

Independent 

Auditor 

Self interest 

Strong brand 

Strong trademark 

Brand strategy 

 

Tryckt litteratur i form av böcker används också i studien vilka har erhållits både via Umeå 

Universitetsbibliotek samt Campusbiblioteket i Skellefteå. Några av de böcker som används 

i studien har köpts in då de inte varit tillgängliga via biblioteken. Den tryckta litteraturen 

som används i studien berör främst metodavsnitten. Under processen har vi i första hand 

fokuserat på att leta artiklar som är granskade av andra forskare för att få så trovärdiga källor 

som möjligt. 

 

3.7 Källkritik 
Källor är grunden för vår kunskap och källkritik är något som funnits långt tillbaka i tiden. 

Källkritik innebär att kritiskt granska och tolka informationen källorna ger och därmed 

bedöma om de är trovärdiga (Thurén, 2013, s. 4-6). Källkritik är enkelt teoretiskt och ibland 

kan det tyckas onödigt att diskutera principer som anses självklara. Det kan däremot vara 

svårare med källkritik i praktiken och det är därför viktigt att förstå källkritikens grunder 

(Thurén, 2013, s. 7-8). Därför anser vi att det är viktigt att visa hur källor som vi använder 

oss av i studien, kritiskt granskas för att på så sätt öka trovärdigheten i studien. De källor 

som vi använder oss av i studien är vetenskapliga artiklar, hemsidor, tryckt litteratur i form 
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av böcker och tidningar samt lagtext. Alla källor granskas kritiskt och övervägs innan de 

används i studien.  

 

Thurén (2013, s. 7-8) menar vidare att källkritik kan delas in i de olika kriterierna, äkthet, 

tidssamband, oberoende samt tendensfrihet, vilka är av värde att ta i beaktande när källorna 

ska granskas för att avgöra om de går att lita på. Äkthet innebär att källan ska stämma 

överens med vad den utger sig för att vara. Kriteriet tidssamband berör tiden mellan en 

händelse och källan och trycker på att om tiden är lång mellan dessa kan det vara en god idé 

att tvivla på källans trovärdighet. Källan blir mer pålitlig om tiden mellan den och händelsen 

är relativt nära varandra. Oberoende betyder att källan ska vara oberoende och inte påverkad 

av andra källor, med andra ord så ska förstahandskällor användas om det är möjligt framför 

andrahandskällor för att undvika att källan blivit tolkad av en annan källa. Avslutningsvis 

innebär kriteriet tendensfrihet att källan inte ska ge en vilseledande bild av verkligheten på 

grund av att någon exempelvis har ett personligt intresse att göra det.  

 

När litteratursökningen som vi beskrev i tidigare kapitel var färdig granskades våra källor 

med en kritisk syn. Som Johansson Lindfors (1993, s. 87) nämner är det viktigt att vara 

kritisk i sitt val av teori även vid användandet av litteraturen. För att kunna avgöra vilka 

källor som lämpar sig bäst för studien sökte vi efter ett flertal olika källor för att sedan väga 

dessa mot varandra. När vi söker efter olika teorier tänker vi på vilket år källan är från då vi 

inte vill ha för gamla källor. Exempelvis när det kommer till digitalisering, använder vi oss 

av så nya källor som möjligt då det är ett fenomen som är väldigt aktuellt. Om vi istället 

skulle använda oss av källor innan 2000-talet, då det nästan inte existerade några 

mobiltelefoner hade de inte setts som trovärdiga. Allmän information som exempelvis 

metodval har inte ändrats  över tid, varför en del äldre källor används där.  

 

Vi har främst använt oss av förstahandskällor för att undvika att källan har blivit tolkad av 

en annan källa (Thurén, 2013, s. 8). I vissa fall har det inte varit möjligt att hitta 

originalkällan och då har vi behövt använda oss av andrahandskällor vilka är (Murray, 1930, 

refererad i Hines 1989, s. 75) eftersom denna källa syftar till historia om bokföring, anser 

vi inte att det påverkar studiens trovärdighet eller resultat. Lincoln & Guba (1985; 1994, 

refererad i Bryman 2018, s. 467) är ytterligare en andrahandskälla vi använder oss av, vilka 

berör kvalitetskriterier som vi inte kunnat undgå. Vi har också behövt använda oss av vissa 

andrahandskällor när vi refererar till exempelvis en intervju i tidningsartiklar. Det är svårt 

att få tag på original eftersom dessa intervjuer redan har gjorts och vi har gjort ett medvetet 

val att ta med dessa i studien. Källor som exempelvis (Kempe, 2013) och (Krafft & Kempe, 

2016) som studien utgår från kan ifrågasättas, då dessa också kan ses som andrahandskällor 

eftersom studien baserar sig på bland andra intervjuer. Källorna kan även anses vara partiska 

i och med att det är branschorganisationen FAR som beställt studien, däremot är det Kairos 

Future som utför studien vilket talar emot att de skulle vara partiska. Studiens 

forskningsområde har inte studerats i så stor utsträckning tidigare och det är anledningen 

till att vi utöver vetenskapliga artiklar har använt oss av hemsidor och tidningsartiklar. Dessa 

har också granskats och jämförts med varandra och vi anser att de är trovärdiga samt 

användbara i vår studie då de visar på att redovisningskonsultens yrke står inför en 

förändring.  
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4. Praktisk metod 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitel har vi för avsikt att presentera studiens praktiska metod. Till en början 

redogörs hur vi har gått till väga för att välja ut studiens respondenter, sedan presenterar 

vi hur konstruktionen av intervjun har gjorts. Senare i kapitlet ges en förklaring över hur 

genomförandet av intervjuerna har gått till och hur data har bearbetats. Slutligen avslutas 

kapitlet med att redogöra för de kvalitetskriterier som studien bedöms utifrån. 

________________________________________________________________________ 

 

4.1 Val av respondenter 
Ahrne & Svensson (2015, s. 40) menar att när urvalet i en studie ska bestämmas är det inte 

samma regler för en kvalitativ forskning där intervjuer genomförs, som det är för en 

kvantitativ forskning. Däremot är det ändå av vikt att vid en kvalitativ forskning att fundera 

kring hur urvalet ska göras för att kunna avgöra hur studiens respondenter ska väljas ut. De 

beskriver vidare att det är viktigt att i sin studie förklara hur forskaren går tillväga för att på 

så sätt öka studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 40).  För att kunna studera 

redovisningskonsultens framtida yrkesroll och om det finns någon skillnad i framtidssynen 

beroende på om redovisningsverksamheten är kopplad till en revisionsbyrå eller om de är 

en självständig redovisningsverksamhet, fokuserar vi respondenterna till de större byråerna. 

 

Vilka personer som ska intervjuas i en studie går att välja ut på olika sätt och ett sådant sätt 

är ett tvåstegsurval. Det innebär att de organisationer som är intressanta att studera först 

väljs ut för att sedan välja vilka respondenter i respektive organisation som kommer att 

intervjuas (Ahrne & Svensson, 2015, s. 40). Detta är hur vi gått tillväga då vi först bestämde 

att vi vill fokusera studien på de större byråerna då vi anser att dessa byråer ligger i framkant 

när det kommer till exempelvis digitaliseringen och att respondenterna på en 

marknadsledande byrå, bättre kan resonera kring framtiden än mindre byråer. Mindre byråer 

ligger troligtvis efter med utvecklingen och om fem år kommer de förmodligen befinna 

sig  där de större byråerna är idag. Vi bestämde sedan på vilken ort dessa byråer ska befinna 

sig på. Geografiskt har vi behövt avgränsa oss till byråer i Skellefteå, Umeå och 

Örnsköldsvik, detta för att få med ett tillräckligt antal respondenter till vår studie samt för 

att kunna få deltagare från varje större byrå. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval som 

innebär att forskaren väljer de respondenter som finns tillgängliga för denne (Bryman, 2018, 

s. 234). Vi gjorde detta för att säkerställa att vi fick tillräckligt med respondenter till vår 

studie och även för att kunna genomföra studien under tidsbegränsningen. Vi bedömer att 

dessa marknadsledande byråer som finns på flera orter runt om i landet har liknande 

arbetssätt och program oavsett vilken ort byrån befinner sig på. Vi bedömer det således inte 

vara av nackdel att våra respondenter inte befinner sig på samma ort. 

 

Valet av redovisningskonsulter har i den mån det gått varit redovisningskonsulter med några 

års arbetslivserfarenhet. Detta för att de ska ha varit med om den utveckling som yrket 

genomgått de senaste åren och på så sätt lättare kunna resonera kring hur yrket kan komma 

att se ut i framtiden, då de anses mer involverade i branschen och förändringarna än om de 

vore helt nya inom yrket. Vi har kommit i kontakt med våra respondenter genom att vi har 

konstruerat ett mejl (se appendix 1), där vi kort presenterar oss själva och syftet med studien 

samt vår avsikt att komma i kontakt med redovisningskonsulter med ett par års erfarenhet. 

Detta mejl har vi sedan skickat ut till respektive kontorschef på vardera byrå, som sedan har 

koordinerat oss vidare till de redovisningskonsulter som har möjlighet att utföra intervjuer 

med oss och som uppfyller kraven. Genom att kontorschefen väljer ut vilka 

redovisningskonsulter som vi får intervjua, kan detta leda till att chefen väljer ut personer 

som denne vet kommer framställa åsikter i enighet med byråns. Däremot bedömer vi att 
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detta inte är fallet i denna studie, dels då det inte är ett känsligt ämne som studeras samt att 

chefen inte får se intervjufrågorna i förväg.  Mejladresserna har vi hittat genom Googles 

sökmotor. I mejlet framgår det även att vi helst ser att intervjuerna sker personligt än via 

telefon, detta eftersom det är lättare att tyda kroppsspråk och få utförligare svar om intervjun 

sker ansikte mot ansikte (Bryman, 2018, s. 582-583).  Utöver tvåstegsurval som Ahrne & 

Svensson (2015, s. 40) beskrev, är det urval som bäst stämmer överens med vårt typ av 

tillvägagångssätt ett icke-sannolikhetsurval. Detta eftersom vi har krav på att 

redovisningskonsulterna ska ha erfarenhet samt att avsikten med studien är att ha ett mindre 

antal respondenter vilket passar bättre för ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2014, s. 

64-65).  

 

Den kritiska delen med att göra en kvalitativ studie är access till data (Johansson Lindfors, 

1993, s. 135), vilket innebär att vi är beroende av respondenter för att kunna genomföra 

studien. För att få respondenter till en intervju är det därför viktigt att inge förtroende för att 

få respondenten intresserad och motiverad till att delta (Johansson Lindfors, 1993, s. 136). 

Efter första mejlen vi skickade ut under vecka 9 och 10, fick vi svar från tre av fyra 

kontaktade byråer. De två första byråerna vi fick svar från kunde delta med två 

redovisningskonsulter vardera, som vi också hade önskat i vårt mejl. Den tredje byrån som 

svarade hade en redovisningskonsult som uppfyllde kraven och som hade möjlighet att 

deltaga på det kontoret, men eftersom en respondent saknades hänvisade de oss till kontoret 

i Örnsköldsvik där de hade ytterligare en redovisningskonsult som hade möjlighet att 

deltaga i vår studie. Den fjärde byrån svarade under vecka 12 att de kunde delta i vår intervju 

med två deltagare. Vi bokade därefter in våra respondenter efter deras önskemål, för 

respondenterna i Umeå och Örnsköldsvik blev intervjuerna inbokade under vecka 13 och 

intervjuerna i Skellefteå under vecka 14. Vi har sammanlagt åtta respondenter, fyra från 

vardera perspektiv. Vi väljer att inte delge hur många respondenter som kommer från 

respektive ort då detta inte påverkar studiens resultat samt att vi vill säkerställa att alla 

respondenter förblir anonyma.  

 

4.2 Konstruktion av intervju 
En stor del i vår uppsatsprocess är att konstruera en intervjuguide (se appendix 2) eftersom 

den ska spegla studiens syfte och valet av det induktiva angreppssättet, vilket gör att vi vill 

skapa en förståelse av redovisningskonsultens framtid genom våra respondenter (Bryman 

& Bell 2017, s. 372). Intervjuguiden är uppbyggd genom att vi börjar med att presentera oss 

själva samt studiens syfte, vi går sedan vidare med att fråga om respondenten samtycker till 

inspelning av intervjun (Denscombe, 2014, s. 277). För att den intervjuade ska känna sig 

avslappnad har vi valt att börja med ett enkelt avsnitt (Denscombe, 2014, s. 277) där vi 

ställer frågor om den intervjuades bakgrund. Intervjuguiden är därefter indelad i fem olika 

avsnitt, där vi berör olika områden, första avsnittet är öppna frågor kring förändringar i 

redovisningskonsultens yrke där vi först vill att den intervjuade ska beskriva skillnader i 

yrket under tiden som denne jobbat och därefter kommer en fråga som handlar om att spåna 

fem år framåt samt diskutera eventuella möjligheter och hot i framtiden.  

 

I andra avsnittet har vi valt att ha riktade frågor kring faktorerna som vi har till syfte att 

fokusera på i studien. Dessa frågor beslutar vi att ha med eftersom vi vill att den intervjuade 

ska resonera kring dessa faktorer. Vilka av dessa frågor vi tar med beror självfallet på vilket 

svar intervjuaren ger i det första avsnittet. I intervjuns tredje avsnittet har vi valt att ta med 

öppna frågor kring efterfrågan på redovisningstjänster samt konkurrens, för att få en bild av 

hur den intervjuade resonerar kring detta och för att det också hjälper oss att skapa en bild 

över framtiden. Det fjärde avsnittet är det avsnittet som skiljer sig åt beroende på om vi 

intervjuar en redovisningskonsult som jobbar på en självständig redovisningsbyrå, eller en 
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revisionsbyrå. Detta avsnitt har vi valt att ta med eftersom vi vill se om det finns någon 

skillnad i hur dessa resonerar beroende på vilken byrå de tillhör.  

 

För att avsluta intervjun har vi i intervjuguidens femte avsnitt en fråga där den intervjuade 

får tillägga något om denne önskar, detta för att ge den intervjuade möjlighet att ta upp saker 

som denne anser borde tas upp och avslutningsvis en punkt där vi uttrycker vår tacksamhet 

att den intervjuade tagit av sin tid för att delta i intervjun (Denscombe, 2014, s. 279). Vi 

väljer att använda samma intervjuguide till alla respondenter trots att vi har två olika 

perspektiv på studien, dock skiljer sig ett par frågor åt i det fjärde avsnittet för att vi ska 

kunna se skillnader i svaren mellan de två olika grupperna. Varför använde samma 

intervjuguide till alla våra intervjuer är för att vi ansåg  att svaren blev rättvist jämförbara 

då. Eftersom vi har ett induktivt angreppssätt, vill vi att respondenterna med sina egna ord 

och tankar ska berätta för oss hur redovisningskonsultens framtid kan komma att se ut, för 

att detta ska vara möjligt har vi försökt ha så öppna frågor som möjligt, vilket kan beskrivas 

som en semistrukturerad intervju (Denscombe, 2014, s. 266). I och med att vi har en 

semistrukturerad intervju möjliggör det att vi kan använda oss av följdfrågor om vi anser att 

det behövs på någon fråga, exempelvis om vi önskar att den intervjuade utvecklar ett svar 

eller om vi inte förstår vad den intervjuade menar med ett svar.  

 

4.3 Genomförandet av intervjuer 
Vi genomförde sammanlagt åtta intervjuer med redovisningskonsulter mellan datumen 26:e 

mars och 4:e april. Alla intervjuer bortsett från en genomfördes via ett personligt möte på 

den intervjuades arbetsplats och en intervju genomfördes via telefon eftersom vi inte hade 

möjlighet att besöka denne. Vi bedömer inte att intervjun som genomfördes via telefon är  av 

sämre kvalité än de intervjuer som skedde via ett personligt möte, detta eftersom vi enkelt 

kunde tolka respondentens betoningar av ord och uttryck. Bryman (2018, s. 577-578) 

beskriver hur den som intervjuar ska vara uppmärksam på vad som sägs för att eventuellt 

kunna ställa följdfrågor utifrån respondentens svar och därför kan det vara bra att spela in 

intervjun för att inte avleda koncentrationen från respondenten genom att behöva anteckna. 

Vi spelade därför in samtliga intervjuer för att enklare kunna vara närvarande vid 

intervjutillfället. Vi började varje intervju med att fråga respondenten om de godkände att 

vi spelade in intervjun, vilket samtliga respondenter gjorde. För att säkerställa att kvalitéten 

på inspelningen blir hög användes två mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Alla 

intervjuer som genomfördes var mellan 20 till 40 minuter, detta berodde på om 

respondenten utvecklade sina svar eller svarade mer kortfattat. Innan intervjuerna 

genomfördes tänkte vi att de skulle ta cirka 30 till 60 minuter så intervjuernas längd följde 

planen relativt bra. Vi övade även igenom intervjufrågorna ett antal gånger innan vi 

genomförde intervjuerna och funderade ut eventuella följdfrågor som vi kunde ställa. Att 

intervjua är ett nytt område för oss båda och det kan vara en anledning till att vissa intervjuer 

blev lite kortare än andra, däremot anser vi att intervjuerna inte hade kunnat utföras på ett 

bättre sätt än vad utgången blev. Längden på intervjun berodde till största del på att vissa 

respondenter utvecklade, gav exempel och pratade längre i sina svar men trots längden på 

intervjuerna så bedömer vi att alla respondenter haft liknande poäng i sina svar. 

 

Alla respondenter är anonyma vilket vi i studien tar hänsyn till och vi tar alla aspekter som 

skulle kunna äventyra respondenternas anonymitet i åtanke. För att säkerställa att 

respondenterna är helt anonyma anonymiserar vi vissa faktorer som exempelvis byråernas 

namn och ort, då dessa kan avslöja vem respondenten är. Respondenterna består av både 

manliga och kvinnliga deltagare vilket vi också anonymiserar och kommer i detta kapitel 

benämna alla med beteckningen respondent samt ett nummer mellan ett till åtta. För att 

ytterligare säkerställa att respondenterna förblir anonyma ändrar vi de siffror som 

respondenterna fick vid transkriberingen till nya. Detta gör vi då vissa av intervjuerna utförts 
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på samma kontor, där flera respondenter har intervjuats direkt efter varandra och genom att 

byta respondentens siffra från den ursprungliga kan inte kollegor lista ut vem respondenten 

är. Detta är en åtgärd som gjordes vid själva transkriberingarna, dessa siffror som 

respondenterna blivit tilldelade nedan, är den siffran de har genom hela uppsatsen. Att vi 

anonymiserar vissa faktorer är inget som påverkar studiens resultat eftersom studien inte 

ämnar att undersöka dessa. 

 

Tabell 2: Sammanställning av intervjuer med kopplade byråer. 

Respondent Typ av intervju Samtalslängd (minuter) 

Respondent 1  Personlig 23 

Respondent 2  Personlig 25 

Respondent 3 Personlig  26 

Respondent 4 Personlig 29 

 

Tabell 3: Sammanställning av intervjuer med självständiga byråer. 

Respondent Typ av intervju Samtalslängd (minuter) 

Respondent 5 Telefon 31 

Respondent 6 Personlig 23 

Respondent 7 Personlig 40 

Respondent 8 Personlig 20 

 

4.4 Databearbetning 
 

4.4.1 Transkribering 
När intervjuerna var färdiga påbörjades bearbetningen av det insamlade materialet. Enligt 

Ahrne & Svensson (2015, s. 63) är transkriberingen det första steget när intervjuerna ska 

bearbetas och analyseras. För att förhindra att forskaren ska hinna glömma de intryck 

intervjun genererat bör transkriberingen göras så fort som möjligt efter det att intervjun är 

genomförd. Då intervjuerna genomfördes under två veckor med några dagars mellanrum så 

började vi transkribera intervjuerna allt eftersom de var gjorda, för att på så sätt både vara 

effektiva i bearbetningen av data samt för att inte glömma bort och missa viktiga intryck. 

Det finns enligt Bryman (2018, s. 577) flera fördelar med att spela in och transkribera 

intervjuer. Detta sätt att behandla sina intervjuer på medför exempelvis att det är lättare att 

kunna genomföra en grundlig analys av vad som sagts under intervjun och det möjliggör 

för forskaren att kunna gå igenom intervjun flera gånger. Att spela in intervjuerna gjorde 

det lättare för oss att transkribera intervjuerna då vi kunde pausa och spola tillbaka 

inspelningen och på så sätt försäkra oss om att allt som sades kom med i transkriberingen 

och för att återigen kunna lyssna på betoningar och således kunna tolka intervjuerna korrekt. 

De nackdelar som kan uppstå när en intervju spelas in är att det kan påverka respondenten 

och få den att bli ur balans och orolig över att deras ord spelas in (Bryman, 2018, s. 578). 

Detta är däremot inte något vi har märkt av förutom att några respondenter verkade öppna 

upp sig lite mer efter det att vi hade stängt av inspelningarna. Däremot kände vi att 
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intervjuerna ändå genererade värdefullt material och majoriteten av respondenterna brydde 

sig inte om att vi spelade in intervjuerna utan gav ett öppet och lugnt intryck.  

 

I transkriberingen inkluderades allt som sades bortsett från att vi tog bort en del onödiga ord 

som exempelvis “eh” och “ju”, utan att ändra textens betydelse. Som Bryman (2018, s. 577) 

belyser så är transkribering ett tillvägagångssätt som är väldigt tidskrävande och varje 

intervju har tagit ungefär tre till fyra timmar att transkribera. När transkriberingarna var 

färdiga skickade vi ut dem till vardera respondent som i sin tur fick läsa igenom och se om 

de ville godkänna den, tillägga eller ändra något. Samtliga respondenter godkände 

transkriberingarna och några respondenter ville ändra vissa ord för att få innehållet 

rättvisande samt att vi hade uppfattat en del uttryck fel.  

 

4.4.2 Bearbetning av data 
När all data är insamlad är det dags att bearbeta och analysera data (Ahrne & Svensson, 

2015, s. 23). Till skillnad från en strukturerad intervju där frågorna är slutna med 

svarsalternativ och där bearbetningen av data är relativt lättsam, är bearbetningen av en 

intervju med öppna frågor mer tidskrävande då svaren måste kodas för att möjliggöra en 

analys  (Bryman, 2018, s. 259). Det finns en viss skillnad mellan data och empiriskt material 

och när intervjuer används i en studie är data inspelningen som görs av en intervju medan 

det empiriska materialet är transkriberingen av intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

23). När vi hade transkriberat samtliga intervjuer valde vi att inkludera det mest relevanta 

från varje intervju i det empiriska materialet då transkriberingarna både var väldigt 

omfattande samt innehöll allt som sades i intervjuerna.  

 

När öppna frågor används i en intervju utmynnar svaren i varierande meningar, vilka måste 

granskas och kategoriseras för att det ska vara möjligt att sammanställa intervjuerna 

(Bryman, 2018, s. 259). Ahrne & Svensson (2015, s. 224) beskriver hur kodning innebär att 

forskaren befinner sig nära materialet och beskriver kodning som öppen och selektiv 

kodning. Dessa två sätt att koda innebär att forskaren först kommenterar materialet lite mer 

spontant där målsättningen är att vara öppen och nyfiken. Den spontana delen av kodningen 

övergår sedan till att forskaren begränsar sig mer och kan använda samma kodning vilket 

bildar ett mönster och kodningen blir mer selektiv (Ahrne & Svensson, 2015, s. 244). När 

vi analyserade det empiriska materialet var den öppna och den selektiva kodningen det vi 

använde oss av. Till att börja med gick vi igenom transkriberingarna av intervjuerna för att 

få en övergripande första bild av vad respondenterna svarat. Redan under insamlingen av 

data märkte vi snabbt att vi fick liknande svar trots att respondenterna inte visste om 

intervjufrågorna i förväg samt att de inte hade möjligheten att prata ihop sig med sin kollega. 

Detta var något som hjälpte oss i den öppna kodningen då vi enkelt kunde markera vissa 

återkommande ord och begrepp i transkriberingarna. När den öppna kodningen var 

genomförd gick vi vidare till den selektiva kodningen där syftet var att försöka hitta mönster 

och likheter i intervjuerna. Eftersom vi hade format intervjuguiden utifrån de faktorer som 

studien utgår från användes dessa för att utföra den selektiva kodningen, vilket gjorde att vi 

i analysen på ett enkelt och tydligt sätt kunde koppla det empiriska materialet med studiens 

teoretiska referensram.  

 

Efter de åtta intervjuerna var genomförda, transkriberade samt kodade kände vi att 

intervjuerna hade genererat liknande svar och vi hittade tydliga mönster och kategorier. Vi 

såg även en del skillnader mellan respondenter som tillhör kopplad respektive självständiga 

byråer. Detta är något som kallas för teoretisk mättnad vilket innebär att forskaren efter 

några observationer börjar se mönster och känner igen vissa svar från intervjuerna och att 

fortsätta på samma sätt då inte tillför studien något nytt. Ahrne & Svensson (2015, s. 42) 

nämner hur det kan vara bra att fortsätta med sina intervjuer trots att mättnad har uppnåtts 
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om det är möjligt. Eftersom vi upplever att vi med våra intervjuer sett tydliga mönster 

beslutade vi att de åtta intervjuer som genomförts var tillräckligt många för att uppnå 

teoretisk mättnad och för att kunna utföra en bra analys. Dels då tidsperioden för studien är 

begränsad och även då vi bedömer att fler intervjuer inte kommer generera studien något 

nytt eftersom vi sett en likhet i svaren. Ahrne & Svensson (2015, s. 42) beskriver vidare att 

vid kvalitativa intervjuer är det inte nödvändigt att i förväg bestämma hur många intervjuer 

som ska genomföras. 

 

4.5 Etiska principer och överväganden 
Vid vetenskaplig samhällsforskning är det viktigt att forskaren har ett etiskt agerande och 

ser till att dess egna intressen inte påverkar någon annan negativt (Denscombe, 2014, s. 

423). Eftersom vi med vår studie samlar in data kvalitativt och genomför intervjuer, bemöter 

vi våra respondenter personligen och således blir etiska principer och överväganden extra 

viktigt genom hela intervjuprocessen. Forskaren bör i sin studie ta hänsyn till fyra 

forskningsetiska huvudprinciper (Denscombe, 2014, s. 427). Första principen är att skydda 

deltagarnas intresse genom hela processen (Denscombe, 2014, s. 428), detta har vi i vår 

studie tagit hänsyn till genom att vi frågar den intervjuade om denne vill vara anonym, samt 

att vi informerar att svaren i studien kommer hanteras konfidentiellt. Den andra principen 

säger att deltagandet ska vara frivilligt och baseras på samtycke och samtycket måste vara 

skriftligt (Denscombe, 2014, s. 430), detta gör vi genom att vi via mejl har frågat våra 

respondenter om de vill delta i vår studie och de har via mejl svarat oss att de vill delta, 

således har vi fått ett skriftligt samtycke. Princip tre benämner att forskare ska arbeta öppet 

och ärligt med hänsyn till undersökningen (Denscombe, 2014, s. 432). Vi har därför 

inledningsvis valt att ge en sammanfattning av vårt syfte i mejlmallen (se appendix 1) 

till  våra respondenter. Vi har också genom hela studien på ett ärligt förhållningssätt 

presenterat tidigare forskning och hur vår studie skiljer sig från tidigare forskning, vilket är 

viktigt för att kunna ha ett öppet och ärligt sätt. Avslutningsvis har vi i enlighet med princip 

fyra inte gått över den nationella lagstiftningen, menat med att vi inte undersöker något 

känsligt ämne och vi har också säkerställt att data kommer förvaras på ett säkert sätt 

(Denscombe, 2014, s. 434-435) genom att materialet inte har publicerats någonstans och att 

det endast är vi som utför studien som har tillgång till det.  

 

4.6 Kvalitetskriterier 
Bryman (2018, s. 71-72) menar att reliabilitet, validitet samt replikation är viktiga kriterier 

för att bedöma samhällsvetenskaplig forskning. Reliabilitet brukar med ett annat ord kallas 

för tillförlitlighet och innebär huruvida en studies resultat får ett liknande utfall om studien 

skulle utföras igen. Sammanfattningsvis handlar reliabilitet om överensstämmelsen, 

pålitligheten och följdriktigheten hos ett mått på ett begrepp (Bryman, 2018, s. 208). 

Validitet innebär att det mått som ska mäta ett visst begrepp verkligen mäter det tänkta 

begreppet, det vill säga om måttet mäter det som varit avsikten att mätas (Bryman, 2018, s. 

209). Replikation betyder upprepning och för att replikation ska föreligga måste en studie 

kunna upprepas och det krävs det att forskaren på ett tydligt och noggrant sätt beskriver 

studiens tillvägagångssätt (Bryman, 2018, s. 72). Vidare beskriver Bryman (2018, s. 75) hur 

reliabilitet och validitet är av stor betydelse vid kvantitativa studier då dessa behandlar hur 

precisa mätningarna är, däremot menar en del författare att dessa två kriterier inte är 

relevanta vid en kvalitativ studie.  

 

Något som har ifrågasatts är huruvida reliabilitet och validitet ska kunna anpassas till den 

kvalitativa forskningen och en del författare anser att den kvalitativa forskningen ska 

granskas utifrån andra kriterier än den kvantitativa. Lincoln & Guba (1985; 1994, refererad 

i Bryman 2018, s. 467) menar att kvalitativ forskning istället ska bedömas utifrån 

kriterierna, tillförlitlighet samt äkthet. Tillförlitlighet innefattar fyra mindre kriterier som 
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motsvarar kriterier i den kvantitativa forskningen, trovärdighet (intern validitet), 

överförbarhet (extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera (objektivitet). I den här studien har vi valt att främst utgå från de fyra kriterierna 

som tillförlitlighet innefattar samt till viss del använt oss av kriterierna under äkthet, för att 

på bästa sätt bedöma studiens kvalitét. 

 

Trovärdighet innebär enligt Ahrne & Svensson (2015, s. 24-25) att läsaren ska tro på det 

denne läser och lita på att studien har genomförts på samma sätt som forskaren beskriver att 

den ska göras. För att studien ska vara trovärdig menar Guba & Lincoln (1994, refererad i 

Bryman 2018, s. 467) att den dels har följt aktuella regler samt att de personer som är en del 

av den studerade verkligheten får ta del av studiens resultat för att på så sätt kunna godkänna 

att forskaren uppfattat verkligheten korrekt. För att öka trovärdigheten har vi under hela 

studiens gång diskuterat och gjort det tydligt för läsaren hur vi tänker kring exempelvis, de 

metoder som används samt att vi betonar både de positiva och negativa aspekter kring de 

olika val som gjorts. Att läsaren får ta del av forskningsprocessen och eventuella svagheter 

i studien  är något som Ahrne & Svensson (2015, s. 25) menar ökar studiens trovärdighet. 

För att vara säker på att vi uppfattade redovisningskonsultens verklighet på rätt sätt, utförde 

vi alla intervjuer tillsammans. För att försäkra oss om att vi uppfattat respondenternas svar 

korrekt, skickades transkriberingarna ut till dem.  

 

Överförbarhet berör huruvida studiens resultat kan tillämpas på andra situationer (Bryman, 

2018, s. 75) och Johansson Lindfors (1993, s. 54) beskriver hur studier som har till syfte att 

generera teorier inte kan uppnå generaliserbarhet och menar att överförbarhet vid en sådan 

typ av studie handlar om att resonera kring hur användbar teorin är. Eftersom det är svårt 

att generalisera ett resultat från en kvalitativ studie, anser vi inte att vår studies resultat kan 

appliceras på en annan miljö. Guba & Lincoln (1994, refererad i Bryman 2018, s. 468) lyfter 

vikten av att vid kvalitativa studier ge en utförlig redogörelse av det studerade för att andra 

på så sätt ska kunna avgöra hur överförbara resultaten är. Vi har därför under studiens gång 

beskrivit alla detaljer så noggrant som möjligt för att förse andra med det som krävs för att 

kunna fatta ett beslut om studiens överförbarhet.  

 

Pålitlighet berör huruvida resultatet av en studie blir liknande även om studien genomförs 

vid ett annat tillfälle (Bryman, 2018, s. 75). Det är viktigt att forskaren har ett granskande 

synsätt och att alla val som görs i studien presenteras, som exempelvis val av studiens 

respondenter (Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman, 2018, s. 468). Genom hela studien 

har vi därför resonerat och övervägt olika tillvägagångssätt samt val av metoder, vilka vi 

kontinuerligt har presenterat i studien. Då samhällelig forskning inte går att utföra helt 

objektiv innebär kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera, att forskaren ska klargöra för 

att denne handlat i god tro. Detta innebär att studien inte ska speglas av forskarens egna 

värderingar och kunskap (Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman, 2018, s. 470). För att 

inte påverka studiens genomförande och resultat med våra personliga uppfattningar om det 

studerade har vi under hela studiens gång utvärderat de beslut som tagits. Vi har även i 

avsnitt 3.1 tydliggjort de tidigare kunskaper inom ämnet som vi har, då dessa möjligen kan 

komma att påverka studiens resultat.  

 

Äkthet som är det andra kriteriet Lincoln & Guba (1985; 1994, refererad i Bryman 2018, s. 

270) föreslår vid kvalitativ forskning, är också uppdelad i ett antal olika kriterier. Vi 

kommer inte behandla alla kriterier lika djupt som vi tidigare gjorde på 

tillförlitlighetskriterierna utan endast visa på och hur vi tagit dessa i beaktande. Ett av dessa 

kriterier behandlar hur bilden av de människor som studerats är rättvisande (Guba & 

Lincoln, 1994, refererad i Bryman, 2018, s. 470). Genom att spela in och transkribera 

samtliga intervjuer bedömer vi att studien ger en rättvisande bild av våra respondenter. 
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Dessutom säkerställer vi en rättvisande bild genom att vi skickade ut transkriberingarna till 

respondenterna där de kunde bekräfta att vi uppfattade dem rätt.  
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5. Empiri 
________________________________________________________________________ 

I detta kapitlet presenteras resultatet från de intervjuer som genomförts i studien. Till att 

börja med kommer en presentation av våra respondenter att göras för att sedan presentera 

resultaten vi fått från vardera intervju. Avsnittet är uppdelat efter intervjuguiden och svaren 

är även genomgående uppdelade i först de fyra intervjuerna från de kopplade byråerna för 

att sedan gå vidare till de övriga fyra intervjuerna från de självständiga byråerna. 

Respondenterna kommer i samma ordning genom hela avsnittet för att det ska bli enkelt för 

läsaren att följa. 

________________________________________________________________________ 

 

5.1 Respondenter 
I studien har vi intervjuat totalt åtta respondenter som har bestått av fyra 

redovisningskonsulter från stora byråer som har sin redovisningsverksamhet kopplad till 

revisionsbyrå samt fyra respondenter på en annan stor byrå som har en självständig 

redovisningsverksamhet.  

 

5.1.1 Kopplade byråer 
Respondent 1 (R1) är redovisningskonsult och har varit det i sju år, dennes dagliga 

arbetsuppgifter innefattar bokföring, bokslut, löner, avstämning samt att handleda nya 

medarbetare. Byrån som denne jobbar på erbjuder allt från redovisning till revision men 

också moms och skatt. Respondent 2 (R2) anger att denne är redovisningskonsult samt 

redovisningschef på byrån som denne är verksam på. Inom redovisning har denne jobbat 

fem år och fördelar sin tid 50/50 internt och mot kund. Internt har denne personalansvar, 

planering, marknadsansvar och diverse annat och de övriga 50 % är arbete mot kunder där 

respondenten jobbar med allt från små ägarledda bolag till stora kunder. Respondent 3 (R3) 

berättar att denne är redovisningskonsult och har jobbat inom redovisning i ungefär fyra år 

samt att denne även jobbade en tid inom redovisning under studietiden. Respondenten 

jobbar med löpande bokföring, avstämningar, rapportering samt bokslut. Byrån som denne 

arbetar på erbjuder ett antal olika tjänster och innefattar exempelvis redovisning och 

konsultation. Respondent 4 (R4) är auktoriserad redovisningskonsult och respondenten 

berättar hur denne även halvtid jobbar med lite andra arbetsuppgifter som innefattar 

digitalisering, hur de ska jobba, vilka program de ska jobba i samt träffa leverantörer. 

Respondenten har jobbat som redovisningskonsult i tio år och byrån denne arbetar på 

erbjuder löpande redovisning, bokslut, deklarationer, årsredovisningar, revision och 

skattekonsulter.  

 

5.1.2 Självständiga byråer 
Respondent 5 (R5) är auktoriserad redovisningskonsult samt gruppchef, denne har jobbat 

inom yrket i fem år. I gruppchefsrollen ingår det bemanningsansvar, vilket innefattar att de 

har rätt beläggning på medarbetarna, jobbar med rätt saker, att alla medarbetare mår bra, ett 

personalansvar och denne är också kundansvarig och jobbar med redovisning. Byrån som 

R5 jobbar på erbjuder allt inom redovisning, rådgivning, lön och skattetjänster. Respondent 

6 (R6) berättar att denne är auktoriserad redovisningskonsult och har arbetat som konsult i 

16 år, dagliga arbetsuppgifter som denne jobbar med är allt från bokföring till bokslut och 

deklarationer. Dock berättar R6 att denne gör allt mindre löpande bokföring idag och ska 

helst inte göra det på dennes nivå, utan det denne gör mest och ska göra är bokslut, 

årsredovisningar, deklarationer och kvalitetssäkra löpande redovisning. Byrån R6 jobbar 

på, erbjuder allt inom ekonomi och redovisning, såsom sälj, skatterådgivning, alla 

redovisningstjänster, rådgivning och lön. Respondent 7 (R7) nämner att denne främst är 

kontorsområdeschef men arbetar även som redovisningskonsult och har gjort det i cirka 10-
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11 år. Denne är i och med chefsrollen ansvarig för personal och allt som berör det och 

marknad, denne är också kundansvarig och jobbar en del med att träffa nya kunder, med 

sälj och träffa kunder. Vidare berättar denne att arbetsuppgifterna består mycket av 

rådgivning, kvalitetssäkring, deklarationer och bokslut. Byrån där R7 jobbar erbjuder det 

mesta förutom revision, alltså löpande redovisning, digitala tjänster, lönehantering, 

rådgivning, skattetjänster, bokslut, deklaration och årsredovisning. Respondent 8 (R8) är 

redovisningskonsult och har varit det i tre år, vidare berättar respondenten att dennes dagliga 

arbetsuppgifter är bokslut, årsredovisning, deklarationer samt  jobbar mycket med sälj och 

är ansvarig för digitalisering på löpande redovisning på kontoret. Byrån som denne jobbar 

med erbjuder redovisning, lön, rådgivning och skatt.  

 

5.2 Öppna frågor kring förändringar i redovisningskonsultens yrke 
Följande avsnitt behandlar förändringar i redovisningskonsultens yrke. Frågan om 

skillnader i yrket idag kontra när respondenten började jobba diskuteras samt hur 

respondenterna ser på redovisningskonsultens framtida yrkesroll och vilka eventuella 

möjligheter och hinder de ser i framtiden för byrån som de arbetar på.  

 

5.2.1 Kopplade byråer 
De skillnader som R1 ser när denne började arbeta inom yrket jämfört med hur det ser ut 

idag är att det är mer digitaliserat. Respondenten berättar vidare att det beror på vilken kund 

det är och vilken bank kunden har hur pass digitaliserat de kan arbeta.  R1 nämner att “Det 

är nästan ingen som har fysiska papper” och menar att det är mer digitaliserat och berättar 

att fakturor är ett exempel där det fysiska pappret försvinner och att de även gör bokslut 

digitalt. R1 beskriver hur denne tycker det känns som att det blir mer dokumentering i och 

med nya regler och lagar som GDPR och känslan hos respondenten är att det känns som att 

det blir “[...] merarbete för att uppfylla de kraven”. När framtiden ses som fem år fram i 

tiden tror respondenten att det inte kommer ske så mycket förändringar, däremot tror R1 att 

“[...] vi har fått igenom att alla banker har elektroniska filer in och ut ur systemet”. R1 tror 

att de i framtiden kommer ha flera krav på sig och att de kommer rikta sig mer mot 

rådgivning.  

 

När respondenten resonerar kring vilka hot som eventuellt kan uppstå för dennes byrå i 

framtiden, nämner denne att “[...]om vi skulle dela på oss” och med det menar respondenten 

att de skulle sälja av sin redovisningsverksamhet och bli självständig. Däremot verkar R1 

osäker på om detta verkligen utgör ett hot då de redan idag är två avdelningar, en för 

redovisning och en för revision, respondenten visar även hur de sitter i varsin ände av 

lokalen. Ett annat hot respondenten nämner är att  “Vi har inte jättelåga priser”, vilket 

respondenten menar kan vara kämpigt för småföretagare som inte har så mycket pengar. R1 

menar därför att priset kan vara ett hot då kunden kanske väljer en aktör som har ett billigare 

pris, respondenten menar vidare att det både kan vara positivt och negativt då de billigare 

aktörerna kanske inte erbjuder lika mycket som de gör. R1 beskriver också att om de skulle 

förlora en del arbete så ”[...]kommer det bli mer konsultationsjobb och rådgivning”, 

däremot berättar respondenten att de idag redan har en sådan del och menar att de därför 

istället skulle försöka få in fler kunder. 

 

R2 berättar hur denne ser stora skillnader i hur yrket ser ut idag jämfört med när 

respondenten började arbeta och beskriver att “Digitaliseringen har gått fort, går fort och 

kommer fortsätta gå fort”. R2 beskriver vidare hur det var mycket mer manuellt och papper 

för fem år sedan till att saker idag i stor utsträckning hanteras digitalt. I framtiden tror 

respondenten att behovet av en redovisningskonsult kommer att finnas och att dennes 

betydelse blir viktigare, då fokus ligger på saker som är mer avancerade och R2 menar att 

“Vi kommer vara ett bollplank mot kunden”. Respondenten förklarar också hur enklare 



31 

 

saker som exempelvis enkel bokföring och stansning av fakturor i framtiden kommer bli 

mer automatiserade. De möjligheter som kan tänkas uppstå för respondentens byrå i 

framtiden är att byrån är stor och R2 menar att de “[...]har stordriftsfördelar att haka på 

tåget”. Respondenten belyser också att dennes byrå “[...]måste vara med och leda 

utvecklingen”. Slutligen berättar R2 att denne tror att det kan bli svårt i framtiden för de 

byråer som inte har ställt om och följt med utvecklingen. Respondenten tror att samtliga 

kunder i framtiden kommer vilja vara digitala och menar att den yngre generationen vill 

vara digitala vilket deras byrå måste kunna hantera.  

 

R3 menar att yrket har förändrats mycket under den korta tiden som denne har arbetat på 

byrån och beskriver att  “[...]den löpande redovisningen är mycket mer digital och vi pushar 

för det också” och berättar vidare att de även arbetar med e-bokslut. I framtiden resonerar 

R3 att det kommer bli att de arbetar mindre med löpande bokföring och menar att tekniken 

också kan göra fel och att de då istället behöver kontrollera och korrigera. Respondenten 

förklarar att det har gått från att göra allt manuellt till att istället kvalitetssäkra och rätta. 

Vidare när R3 resonerar kring vilka möjligheter och hot som kan tänkas uppstå för dennes 

byrå beskriver respondenten att “Vår redovisningstjänst är utdöende” och menar att just 

bokföringsdelen kan utgöra ett hot. Respondenten fortsätter att förklara att byrån är tvungen 

att utveckla den delen, vilket denne finner att de klarar av relativt bra “[...] vi ligger ändå 

med rätt i tiden och erbjuder digitala tjänster till kunderna”. R3 berättar också hur de 

arbetar med att utveckla nya lösningar och integrera sig med olika program och menar att 

det är både ett hot och en möjlighet. Slutligen beskriver respondenten hur det går mer mot 

att bolla idéer med kunderna och hjälpa dem att se möjligheter och beskriver hur de kommer 

ta mer av en konsultroll i framtiden.  

 

R4 berättar hur denne tycker det är jättestora skillnader i yrket från när denne började till 

idag och beskriver hur de tidigare jobbade väldigt manuellt där konteringsstämpel användes 

och saker knappades manuellt. R4 förklarar vidare att “Jag fick verkligen lära mig från 

grunden” och menar att när allt mer idag hanteras automatiskt blir det “[...]svårare att lära 

upp någon som börjar nu, att de ska förstå helheten”.  Vidare beskriver R4 att även fast de 

har kommit långt när det kommer till digitaliseringen så har det en bit kvar och denne tycker 

att det är de “[...]sista tre åren som det kanske har börjat slå till” och fem år fram i tiden 

tror denne att digitaliseringen kommer gå ännu snabbare. R4 tror att de personer som jobbar 

med de enklaste arbetsuppgifterna hos dem inte kommer behövas på samma sätt i framtiden 

och menar att många av dessa arbetsuppgifter kommer skötas automatiskt och säger att “Vi 

kommer inte behöva ha så många som sköter sådana saker”. När respondenten tänker fem 

år fram i tiden belyser R4 att redovisningskonsulterna kommer behöva höja sig 

kompetensmässigt och menar att de måste “[...]kunna analysera data och hjälpa kunden”. 

Respondenten förklarar att det därför kommer behövas “[...]en annan typ av personal än 

bara de som kunnat knappa in siffror” och R4 fortsätter att beskriva hur personalen i 

framtiden måste förstå system på ett annat sätt idag, kunna förstå på vilka saker de ska 

reagera på. Respondenten tror även att de i framtiden i och med digitaliseringen, kommer 

behöva fokusera mer på rådgivning och menar att de “[...]måste ställa om hela 

personalstyrkan och fokusera mer på rådgivning för det kommer försvinna timmar”. R4 

menar att det är en rolig utveckling i och med att de blir mer involverad i kunden och hjälper 

dem att fatta rätt beslut, exempelvis om de ska sälja eller investera.  

 

I frågan där R4 skulle resonera kring potentiella möjligheter och hot för dennes byrå i 

framtiden tryckte respondenten på att det är viktigt för byrån att ställa om för gör de inte 

detta tillräckligt snabbt “[...]kommer kunderna inte vilja betala samma pris om de inte får 

något annat”. Respondenten menar att byrån måste ligga steget före i att utbilda personalen 

i hur de ska ge råd till kunderna och således höja nivån hos personalen. Respondenten 
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belyser att en risk i att framhäva för kunderna att det är enkelt att idag sköta bokföringen är 

att kunderna ifrågasätter dem, “[...]varför ska vi betala så här mycket till er när det är så 

himla enkelt?”. R4 menar då att det är viktigt att argumentera för att det fortfarande krävs 

kunskaper inom redovisning och ha den kritiska förståelsen och det blir också viktigt att 

förklara vilket mervärde de kan skapa för kunden. Ytterligare en risk som R4 belyser är att 

alla kontor är inte lika förändringsbenägna, risken är då att kunden inte får en presentation 

över hur smidigt det går att jobba idag och skulle kunden då bli erbjuden en effektiviserad 

lösning av en annan byrå är risken att de byter till dem istället. Respondenten fortsätter att 

berätta hur en kund som får en, “[...]presentation över hur vi kan jobba och hur mycket de 

kan göra i applikationen och hur smidigt allting kan bli, då är det få som säger nej till det”.  

 

5.2.2 Självständiga byråer 
R5 beskriver att det är jättestor skillnad på yrket jämfört med hur det såg ut när denne 

började arbeta som redovisningskonsult. Respondenten förklarar hur yrket har utvecklats 

genom tiden, “[...]när jag började jobba inom redovisning för fem år sedan, fick jag ta över 

en kund vars ROT-fakturor fortfarande skrevs på en skrivmaskin“. R5 berättar vidare hur 

denne var delaktig i att digitalisera, förändra och effektivisera arbetet vilket resulterade i ett 

molnbaserat rapporteringsverktyg som fungerar som en digital mötesplats, där kunderna 

jobbar i samma lösning. 

 

I framtiden ser R5 att rollen kommer bygga mer på rådgivning, respondenten märker redan 

av en förändring att de idag är mer närvarande med kunderna och lättare kan möta kundens 

frågeställningar “[...]kunderna märker att vi är mer insatta än vad vi var innan, eftersom 

de inser att vi sitter på uppdaterade siffror… om fem år kommer vi vara kundens bollplank 

ännu mer”.  Vidare beskriver R5 att utmaningen i framtiden blir att förklara värdet för 

kunderna att ha en partner som är deras bollplank. Respondenten menar att en risk i 

framtiden är att eftersom alla byråer kommer att jobba digitalt, kan ett priskrig uppstå, där 

kunderna bara går på pris och inte värderar rådgivning “[...]att de inte värderar vår 

kompetens och kunskap, utan bara går på pris precis som om du väljer en försäkring, så tar 

du den billigaste utan att fundera på vilket innehåll försäkringen har”. R5 fortsätter att 

berätta att en risk också kan uppstå om de inte är proaktiva och inte alltid är närvarande med 

kunderna.  

 

R6 ser också mycket skillnader och belyser att det är stora skillnader i programvaror och 

framförallt papperslösheten “[...]vi klarar oss med noll papper idag, så det är från 100 % 

för 15 år sedan, till 0 % som det kan vara idag”. Respondenten berättar vidare hur detta 

beror på förändringsbenägenheten hos kunderna, att de skulle klara sig helt utan papper men 

att alla kunder inte är där ännu men att de förmodligen kommer att kunna vara där om fem 

år.  Denne tror även att redovisningen kommer automatiserar mer i framtiden genom att ha 

automatiska kopplingar mot exempelvis banker och att alla nya kunder kommer vara helt 

automatiska. De möjligheter R6 ser i framtiden är att det kommer vara mera rådgivning 

vilket kommer kräva en högre utbildning då det krävs en annan kompetens än vad det gör 

idag. Respondenten belyser vidare vad denne anser kring redovisningsassistenter som idag 

sköter mycket av den löpande redovisningen “[...]titeln assistent kommer att försvinna när 

som helst, det är programmet som är assistenten, sen är du konsult”. R6 beskriver vidare 

eventuella hot som kan tänkas uppstå för dennes byrå i framtiden och de hot som denne ser 

är att andra aktörer, exempelvis banker, skulle kunna erbjuda automatiserade 

redovisningstjänster mot kundens kontoutdrag, men samtidigt är respondenten tveksam 

över om detta kan tänkas vara ett hot eftersom det ändå kommer behövas en människa som 

förstår redovisning för att kunna tolka data som kommer ut från programmet.  
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R7 ser precis som de andra respondenterna en förändring i yrket “Absolut, då var det mer 

att en person gjorde allt på en kund och nu är vi flera på en kund och jobbar mycket mer 

digitalt”. Precis som de övriga respondenterna nämnt strävas det efter att använda så lite 

papper som möjligt, vilket märks i arkivet om en jämförelse görs idag kontra fem år bakåt. 

Respondenten beskriver också skillnader i roller, att de idag är tydligare i olika roller 

beroende på vilket jobb som utförs, vilket denne liknar med revisorernas roller. När R7 fick 

frågan om hur denne ställer sig till framtiden för redovisningskonsulten svarade denne “Jag 

tror branschen som sådan, helt övertygad om att den kommer att växa”. Respondenten 

menar att branschen kommer att växa då företag förut har haft en person som skötte 

ekonomin på deras bolag vilket blir svårare idag då digitaliseringen medför att man måste 

ha mer kunskap, utöver att förstå och vara duktig på redovisning. Eftersom redovisningen 

går snabbare att utföra så menar respondenten att de ser en förändring i att företag i lägre 

grad är i behov av en egen person som sitter med redovisningen “[...]idag så gör vi samma 

jobb på en halv person”. R7 tror att vissa enklare monotona uppgifter kanske blir mer 

automatiserade, däremot är denne tveksam om själva rollen kommer att förändras så 

mycket.  

 

De möjligheter som respondenten ser för dennes byrå i framtiden är “Att vi är stora, vi har 

resurser att lägga både tid och pengar på att utveckla och göra system”. Andra möjligheter 

denne ser i framtiden är att de kan erbjuda kunden många saker samt att de har möjligheten 

att växa i andra länder och R7 avslutar med att säga att denne ser positivt på framtiden. När 

det kommer till hot i framtiden beskriver respondenten hur det kan finnas hot från 

exempelvis stora programleverantörer som kan “[...]styra över programmen på ett sätt som 

vi kanske inte skulle vilja att de gör”. Vidare menar R7 att andra stora aktörer som de inte 

ser som ett stort hot idag kan utveckla sina affärer och kanske utgöra ett hot i framtiden. 

Slutligen nämner också respondenten att automatiseringen kan utgöra ett hot men denne ser 

istället automatiseringen som en möjlighet i och med att de har kommit så långt där.  

 

R8 ser också förändringar i yrket där det hela tiden går framåt. Denna beskriver dock att de 

tjänster de gör idag var redan mycket digitaliserade när denne började för tre år sedan. 

Skillnader som respondenten ser är att det blir tydligare hur de ska arbeta med digitalisering 

och papperslösheten är ett stort fokusområde. I frågan där R8 skulle resonera kring 

framtiden för redovisningskonsultens yrkesroll blev svaret att “Vi kommer till 100 % att 

vara rådgivare”. Denne diskuterar även att plattformen blir allt viktigare, att den fungerar 

bra för kunderna och att konsultationer kommer bli viktigare i framtiden. De möjligheter 

R8 ser för dennes byrå i framtiden är att de kan göra annat och menar att de är ett stort bolag 

så om de automatiserar den löpande redovisningen till fullo så kan de standardisera hur de 

jobbar och således ha fasta priser. Respondenten beskriver att möjligheterna med att ha fasta 

priser är att kunden då vet vad den betalar för och i och med att hanteringen blir effektivare 

kommer de kunna sänka priserna och slutligen ser R8 en möjlighet att de “[...]kommer 

kunna jobba med merförsäljning och utveckla de som jobbar här inom det”. Eventuella hot 

som kan tänkas uppstå beskriver respondenten kan vara för medarbetarna eftersom “[...]det 

behövs inte lika mycket arbetskraft utan mycket sköts av en dator”. Ett ytterligare hot som 

denne ser är kopplat till att respondenten i tidigare fråga beskrev hur de i framtiden kommer 

gå mer mot rådgivning vilket kan göra det svårare att rekrytera nya medarbetare till den 

delen eftersom att det kommer behövas medarbetare som ha lite mer erfarenhet.  
 

5.3 Riktade frågor kring förändringar i redovisningskonsultens yrke 
Detta avsnittet fortsätter att behandla förändringar i redovisningskonsultens yrke. Till 

skillnad från avsnitt 5.2 innehåller detta avsnitt svaren på frågorna som är riktade mot 

faktorerna som studien har för avsikt att studera alltså, digitalisering och automatisering, 

rådgivning och nya tjänster, regler samt yrkets attraktion. Syftet med upplägget av intervjun 
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är att respondenterna först får öppna frågor där de spånar kring redovisningskonsultens 

framtid och förändringar i yrket för att sedan resonera kring frågor som är kopplade till de 

faktorer som studien utgår från. I de flesta av intervjuerna har respondenten redan i de öppna 

frågorna nämnt lite om exempelvis digitalisering vilket gjorde att vi kunde koppla tillbaka 

till de tidigare frågorna och ge respondenten möjlighet att utveckla eller tillägga något i sitt 

svar.  

 

5.3.1 Kopplade byråer 
R1 tror att automatiseringen och digitaliseringen kommer leda till mindre jobb, 

“Automatiseringen gör att det går lite fortare”. Respondenten är däremot lite kritisk till hur 

mycket tid de kommer spara på att arbetet automatiseras och digitaliseras och menar att 

även fast en faktura är inskannad säger att “[...]då kontrollerar vi att det blev rätt” och 

beskriver hur det kan bli fel även fast det är en maskin som utför arbetet. Vidare menar 

också respondenten att en dator inte alltid har rätt, utan förklarar att de ändå måste göra en 

del saker manuellt, däremot tror inte R1 att de kommer tappa så mycket på fem år. För att 

utföra sina arbetsuppgifter beskriver R1 att denne utan problem kan utföra sitt arbete 

hemifrån bara denne får med sig “[...]material till de företag som inte är helt elektroniska”. 

Respondenten beskriver också hur det kan vara lite mer komplicerat att arbeta hemifrån i 

och med att denne “[...]inte alltid har dubbla skärmar eller en skrivare”.  

 

Respondenten tycker att lagstiftningen kring kvitton har förändrats en del och beskriver att 

de “[...]inte behöver spara det fysiska kvittot i mer än tre år om det finns inskannat”. 

Däremot beskriver respondenten att det tog några år innan detta ändrades. Kring 

tjänsteutbudet och hur det kan tänkas se ut i framtiden resonerar R1 att det blir 

“[...]eventuellt lite mer rådgivning och kanske lite mer analys och budget” och beskriver 

hur det kan variera beroende på vilken storlek företagen har och menar att ett större företag 

vill ha hjälp med andra saker än små företag. När R1 får frågan vad denne anser göra yrket 

attraktivt svarar respondenten skämtsamt, “[...]en bra lön” och beskriver vidare hur flexibla 

arbetstider gör yrket attraktivt. R1 nämner också att denne tycker att yrket i sig är väldigt 

roligt i och med att de “[...]får vara inne i väldigt många företag” och respondenten tycker 

det är väldigt lärorikt eftersom du får arbeta med olika branscher vilket gör att du får en“ 

[...]bra grund och bredd”.  

 

R2 berättar hur digitaliseringen och automatiseringen kommer göra att det är viktigt att ha 

personal som tar till sig digitaliseringen och beskriver att “Ur ett arbetsgivarperspektiv så 

måste personalen växla om”. Vidare beskriver R2 att “[...]vissa redovisningskonsulter är 

kvar lite i det gamla” och berättar att de har kunder som inte kräver att processen ska 

digitaliseras. Respondenten belyser däremot hur kunder från den yngre generationen kräver 

det. Respondenten menar att det därför kan bli ett problem om en större del av personalen 

är “[...]kvar i det gamla tankesättet”. R2 fortsätter att berätta hur resultatet av att 

effektivisera arbetsuppgifter som tidigare utförts av en människa är att det blir billigare och 

respondenten nämner också hur “Vissa kunder är rädda för digitaliseringen” och de i några 

år till kommer ha både kunder som är skeptiska samt positiva till digitaliseringen. 

Respondenten berättar att de inte behöver befinna sig på kontoret för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter “Det är det digitaliseringen gjort, att dels krävs det inte att vi är på samma 

plats hela tiden”. Respondenten beskriver att de därför har möjligheten att kunna utföra sitt 

arbete hemifrån om det skulle krävas på grund av exempelvis familjesituationer, däremot 

nämner respondenten att “Vi rekommenderar inte att någon alltid sitter hemma och jobbar, 

men möjligheten finns”. Ytterligare en aspekt som R2 påpekar är att de på ett annat sätt, 

“kan hjälpa varandra mellan kontoren” och förklarar att det är så eftersom de idag inte 

behöver frakta runt pärmar för att kunna hjälpa till på ett annat kontor och respondenten 

tillägger att det även är positivt ur ett “[...]miljöperspektiv, det är mindre resande”.  



35 

 

 

Respondenten anser att lagstiftningen är under ständig utveckling men R2 fortsätter med att 

säga att “Den harmoniserar inte alltid”. Denne tycker inte att lagstiftningen ligger så långt 

efter och menar att den måste “[...]haka på utvecklingen”. Respondenten tar upp ett 

exempel som varit gammalmodig fram till i år där Bolagsverket har krävt att de signerar 

exempelvis årsredovisningar fysiskt istället för digitalt. När R2 får frågan kring hur denne 

tror att tjänsteutbudet kommer att se ut i framtiden, tror denne inte att det kommer ha skett 

så stora förändringar på fem år. Respondenten fortsätter att förklara att själva tjänsteutbudet 

kommer vara samma som idag men att det kommer se ut på ett annat sätt, och menar att då 

en del av redovisningen automatiseras “[...]skulle vi kunna ge kunden möjligheten att sköta 

en viss del”. Respondenten nämner vidare att det kan vara riskabelt att berätta för kunden 

att det är så enkelt eftersom kunden då för det mesta ifrågasätter varför de ska betala pengar 

för att någon ska göra det åt dem, när det är så enkelt. R2 beskriver ett bra exempel på hur 

dennes kollega gjorde en jämförelse och beskrev att “Det finns autopilot på flygplan också, 

skulle du vilja att piloten sitter där ändå och övervakar planet eller litar du på att allt sköts 

automatiskt?”, vilket brukar leda till att kunden förstår deras värde. R2 nämner hur det är 

en utmaning att visa på att yrket är attraktivt och beskriver yrket som brett och menar att 

“[...]du får en bra start och får lära dig extremt mycket”. Respondenten beskriver yrket 

som ett utvecklingsyrke och berättar hur yrket kommer fortsätta vara det även i framtiden. 

Vidare säger denne att yrket kommer gå mot att vara ännu mer socialt än det är idag och 

beskriver hur de “[...]blir ett bollplank”. Slutligen summerar respondenten att de faktorer 

som denne ser attraherar yrket är “[...]variationen och utvecklingen” och nämner att det 

beror på hur du är som person om yrket passar eller inte.  

 

R3 tror inte att digitaliseringen och automatiseringen kommer medföra så stora förändringar 

förutom sättet de arbetar på, sett fem år fram i tiden. Utifrån ett längre perspektiv på kanske 

15 år, “[...]när allt är automatiserat eller digitaliserat” beskriver respondenten att det kan 

bli svårare om “[...] du inte har grundförståelsen”. Respondenten menar att du går miste 

om förståelsen då allt är automatiskt och sker löpande i jämförelse om du hade suttit själv 

och bokfört det. Däremot nämner R3 återigen att detta är på lite längre sikt och beskriver 

hur de fortfarande fem år framåt i tiden troligtvis fortfarande har “[...]kvar kunder som vill 

ha det old school”. När respondenten får frågan om de behöver sitta på kontoret för att 

utföra sina arbetsuppgifter beskriver denne att det inte spelar någon roll vart de sitter, “Det 

krävs att vi har våran dator sen kan man bestämma själv vart man väljer att sitta”.  Detta 

är något som R3 beskriver som både smidigt och flexibelt, vidare berättar respondenten att 

de har en del medarbetare som väljer att arbeta från hemmet några dagar i veckan. 

Respondenten nämner också att de arbetar utifrån deras kunder “[...]eftersom mycket 

material fortfarande finns på papper” och menar att det blir mycket material att frakta runt 

på och R3 berättar vidare att de då får åka ut till kunden och sätta sig och arbeta.  

 

Lagstiftningen tycker R3 inte har ändrats så mycket men nämner GDPR som en stor 

förändring och beskriver att det är “[...]rapporteringen som blir svårare” och menar att de 

idag måste tänka till lite extra om någonting innehåller exempelvis ett personnummer. 

Vidare berättar respondenten hur ett fysiskt kvitto som kunderna fotat inte bara kan slängas 

utan måste sparas, men respondenten berättar också att  “Om vi får in material digitalt så 

sparar vi det digitalt”. R3 tror att tjänsteutbudet i framtiden kommer gå “[...]mer mot en 

konsultingtjänst” och menar att det i framtiden inte kommer vara lika mycket löpande 

bokföring och beskriver hur “Mycket kommer ske per automatik eller digitalt”. 

Respondenten fortsätter att berätta hur det i framtiden kommer bli att de arbetar med att 

“[...] kolla, checka av om det stämmer, rätta, stämma av och rapportera” och respondenten 

menar att de noggrannare kommer gå igenom och analysera en rapport och “[...]bollar idéer 

med kunden”. För att göra yrket attraktivt anser R3 att det är viktigt att komma ut och 
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“[...]visa vilken bredd yrket har” och denne tycker att det är av vikt att visa på att 

redovisningskonsulten inte bara sitter och bokför leverantörsfakturor dagarna i ända. Utifrån 

personer som är intresserade av yrket belyser respondenten att det är viktigt att 

marknadsföra det. Det som får befintliga medarbetare att stanna kvar beskriver 

respondenten är “[...]för att det är så himla kul och spännande” och berättar att när du lär 

dig saker hela tiden om du  jobbar på en byrå. Respondenten förklarar att yrket är lärorikt 

eftersom det är en stor bredd på kunder och att de arbetar med olika branscher och menar 

att, “Det händer nya saker hela tiden”.  

 

R4 pratade till en stor del om digitalisering och automatisering och hur dessa kan tänkas 

påverka redovisningskonsultens framtid i tidigare frågor. Det denne vill tillägga kring 

digitaliseringen och automatiseringen är att de istället“[...]kontrollerar så att det ser rimligt 

ut då allt i stort sett kommer sköta sig själv” och berättar vidare hur  “Vi kommer i stort sett 

inte ha något att göra med transaktionerna under månaden”. R4 säger att de inte behöver 

vara på kontoret för att utföra sina arbetsuppgifter men menar att de befinner sig på kontoret 

“[...]för att vi vill träffa våra kollegor och att kunderna kan komma förbi”. Det finns 

däremot inga hinder mot att de skulle kunna arbeta hemifrån men R4 trycker på att det är 

bekvämt att ha dubbla skärmar som de har på kontoret och respondenten tror att arbeta 

hemifrån kommer “[...]säkert bli ännu lättare i framtiden”  

 

Angående om lagstiftningen följer utvecklingen anser R4 att det är “[...]lite både och de 

försöker känns det som” och nämner som tidigare respondenter att kvitton nu bara behöver 

sparas i tre år, som ett exempel där lagstiftningen försökt följa med i utvecklingen. 

Respondenten beskriver hur det tar tid att fatta ett beslut om en ny lag och menar därför att 

lagstiftningen, “[...]hänger som alltid efterhand”. Vidare berättar R4 hur de måsta ha detta 

i åtanke när de funderar på nya arbetssätt, att de måste ha koll på vad de får göra och inte. I 

framtiden är respondenten säker på att “Det kommer bli mer rådgivning”, detta beskriver 

respondenten beror på att deras hjälp under månaden inte kommer behövas på samma sätt 

till “[...] de kunder som är självgående och ligger i framkant digitalt. Då kunden inte 

kommer behöva deras hjälp på samma sätt beskriver R4 hur de kommer “[...]försöka säga 

att vi vill sälja in rådgivning istället, för att behålla volymen av timmar”.  

 

Varför medarbetare väljer att stanna kvar inom yrket tror respondenten beror på att yrket är 

så omväxlande och genom att arbeta på en byrå beskriver denne hur de får “[...]träffa massa 

olika kunder i massa olika branscher” vilket R4 tycker är kul. Respondenten nämner även 

att det beror på vilken personlighet du har och fortsätter att beskriva hur de i framtiden 

kommer anställa andra typer av personer och att nyanställda kommer få en annan 

kundkontakt än de får idag. Som person beskriver R4 att “Du måste vara social, lite mer 

analytisk, kunna rådgivning, ta kunder och analysera siffror” och inte bara vara noggrann 

och sitta och knappa in siffror som tidigare. Respondenten fortsätter med att återigen nämna 

hur denne tror att de i framtiden kommer anställa “[...]andra typer av människor”, däremot 

belyser R4 att attraktionskraften ändå kommer vara att det är ett varierande yrke. 

 

5.3.2 Självständiga byråer 
Utifrån faktorerna digitalisering och automatisering tror R5 att de redovisningsassistenter 

de har idag kompetensmässigt behöver utvecklas mycket snabbare och menar att när 

bokföringsprogrammet utför mer och mer arbete åt dem, kommer de i stället för att hantera 

leverantörsfakturor, kundfakturor och bokföra de sista posterna på banken, behöva fundera 

på exempelvis vilka avvikelser som är rimliga och varför dessa avvikelser uppstår. 

Respondenten berättar vidare att den kunskapen är något som redovisningskonsulter idag 

hjälper redovisningsassistenterna med och den kunskapen måste assistenterna snabbare ta 

till sig. R5 tror att rollen som redovisningsassisten kan utvecklas i framtiden till att anställa 
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“[...]juniora redovisningskonsulter som får kliva in och göra bokslut snabbare och ta ett 

större ansvar i framtiden”. För att utföra sina arbetsuppgifter beskriver respondenten att det 

inte har någon betydelse var de sitter utan de har möjligheten att kunna jobba vart som helst. 

Vidare belyser R5 att “[...]det blir ineffektivt att sitta framför en liten bärbar dator med en 

liten skärm och utan mus och tangentbord” och menar att det därför är viktigt med en riktig 

arbetsplats för att kunna vara effektiva och säkerställa att medarbetarna har en bra 

arbetsmiljö.  

 

När respondenten fick frågan ifall denne tycker att lagstiftningen följer utvecklingen där 

redovisningen automatiseras berättar denne att bokföringslagen fortfarande är mer 

ålderdomlig än var vi är i samhället och tror även att det kommer ske stora förändringar i 

framtiden. R5 nämner kravet på att “[...]alla fakturor som skickas till myndigheter ska vara 

e-fakturor” som ett exempel där samhället från statligt håll styrs mot allt mer digitalt och 

papperslöst. Respondenten trycker på att bokföringslagen måste uppdateras till exempel att 

kvittona idag ska sparas i tre år fast de har fotat in dem vilket gör inte det effektivt. Överlag 

nämner respondenten att lagstiftningen för det mesta är lite efter den utveckling som sker. 

När det kommer till tjänsteutbudet tror R5 att de kommer samarbeta med andra på ett annat 

sätt och säger att denne i framtiden tror att “Vår kundportal ser lite ut som en plattform där 

vi samarbetar med andra aktörer, där kunden får en mer helhetslösning av oss” och menar 

att kunden kommer kunna gå in i deras kundportal och bli erbjuden exempelvis rabatt på 

försäkringsbolag som är ansluten till dem och vidare tror respondenten att “Främst 

rådgivningen kommer vara kundens bästa partner i deras företagande”.  

 

När R5 resonerar kring yrkets attraktion anser denne att yrket redan är attraktivt och 

återkopplar till tidigare att “Vi blir kundens rådgivare och juniora medarbetare snabbare 

får kundkontakten” och respondenten beskriver vidare att det är värdefullt att känna att de 

skapar ett mervärde för kunden. Det som gör yrket attraktivt är även faktorer som att få vara 

mer involverad i arbetet och att medarbetarna får mer utmanande arbetsuppgifter och tror 

att detta kommer locka potentiella medarbetare från de som studerar på universitetet. I 

framtiden tror R5 att de kommer attrahera andra typer av personer och fortsätter med att 

beskriva hur denne tror “[...]att vi skulle kunna få in andra personer som kanske egentligen 

inte kan ekonomi men som är den typiska säljaren”. R5 menar att det inte bara är 

civilekonomer eller yrkesekonomer som tar en kundansvarigroll och kopplar tillbaka 

tidigare att “De juniora medarbetare vi har idag kommer vi kompetensmässigt höja mycket 

inom en snar framtid för att de arbetsuppgifter som finns idag kanske inte finns kvar om 

fem år”. Det som gör yrket attraktivt för befintliga medarbetare resonerar respondenten är 

flexibla arbetstider vilket gör att de har möjligheten att styra över sin arbetstid utifrån 

familjesituation. R5 berättar vidare att många hellre vill bo på landet än i en storstad idag 

och genom flexibla arbetstider finns möjligheten att utföra arbetet hemifrån någon dag i 

veckan. Sammanfattningsvis tror respondenten att det som gör yrket attraktivt är “En 

flexibel arbetsmiljö samtidigt som vi finns närvarande för kunden”.  

 

R6 beskriver hur digitaliseringen och automatiseringen kommer göra det lättare för 

redovisningskonsultens framtid och “[...]att det kommer förändras så att du blir mer 

rådgivare än att sköta redovisningen, som redovisningskonsulten gör idag” och berättar 

vidare hur det kommer finnas mer tid att analysera och tänka när det andra redan är gjort 

och tror att digitaliseringen kommer medföra att redovisningskonsulten blir rådgivare. R6 

berättar att de kan utföra sina arbetsuppgifter vart som helst, särskilt om en kund är 

papperslös och förutsatt att de har en dator och uppkoppling, vilket denne beskriver som en 

fördel. De nackdelar som respondenten ser med detta är att inte träffa sina kollegor och 

menar att när denne kan finnas som ett stöd till andra och kollegorna kan hjälpas åt om alla 

finns på plats på kontoret. Skulle de alltid välja att arbeta hemifrån menar R6 att de i teamet 
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inte kan stötta varandra på samma sätt. Respondenten lyfter också fram att ett exempel där 

det är en fördel att kunna arbeta vart som helst ifrån “För kunderna är det en enorm 

möjlighet att kunna vara tre månader i Thailand och kunna utföra 100% av sitt 

ekonomiarbete därifrån”.  

 

R6 belyser att lagstiftningen ändå följer utvecklingen, “[...]men det gäller att vi följer 

lagstiftningen och har koll på hur lagen säger att vi ska arkivera med mera”. Denne menar 

att i och med att lagstiftarna har ändrat exempelvis arkivering av både inskannade kvitton 

och leverantörsfakturor från sju till tre år är detta en klar förbättring och tror inte att vi 

kommer närmre. Vidare diskuterar R6 hur denne tror att tjänsteutbudet kommer att se ut i 

framtiden och beskriver hur även denne tror att det kommer gå mer mot rådgivning “Att vi 

blir mer och mer rådgivare, tror inte jag kan se att vi gör så stor skillnad annars”. När 

respondenten får frågan att resonera kring vad som gör yrket attraktivt så belyser denne att 

vara redovisningskonsult är det mest flexibla och roliga jobb en ekonom kan ha. Med detta 

menar R6 att genom att jobba på en byrå så behöver du inte  knappa ett företags 

leverantörsfakturor hela tiden och du blir således inte lika trött på ditt jobb “Det är inte så 

lätt att bli uttråkad, så det tror jag är vår attraktion”. Respondenten fortsätter att beskriva 

hur detta leder till ett attraktivt yrke och beskriver hur du kan komma till kontoret på 

morgonen med en plan över vad som ska göras men i och med att du som konsult har hand 

om många olika kunder där saker och ting händer och förändras är det inte ofta den planen 

går att hålla. R6 uppmärksammar också att personligheten har en viktig roll om en person 

passar in i yrket och respondenten kommer med ett bra exempel, “[...]att vara 

redovisningskonsult inom ekonomi det är som att jobba på akuten i jämförelse till att jobba 

på medicin på långvård, att sitta på ett företag och göra samma sak det blir mer långtråkigt 

än vad vi tror”. R6 avslutar med att det återigen beror på vilken typ av person det är men 

gillar denne att det händer saker är det något som gör yrket attraktivt.  

 

R7 tror att digitaliseringen och automatiseringen kommer medföra att redovisningskonsulter 

måste kunna förstå system mer än hur det var för fem år sedan och beskriver vidare hur det 

är viktigt att vara mer digital och öppen för förändringar. R7 beskriver vidare hur deras byrå 

redan påbörjat den här resan, att det är förändringar hela tiden och berättar sedan att det är 

viktigt, vilken personlighet den sökande eller anställde har. Med detta menar respondenten 

att det är viktigt att personen tycker om förändringar då det förändras vilket medför att 

arbetet inte kommer se likadant ut “Det går inte sitta kvar i det gamla, vi måste se att det 

finns nya bättre lösningar”. Respondenten tror också att i och med att en arbetsuppgift 

automatiseras så kan “[...]vi lägga mer tid mot kund, träffa kund och prata med kund”. För 

att utföra sina arbetsuppgifter beskriver R7 att de kan jobba precis vart de vill och att de 

vissa gånger sitter hos sin kund och arbetar. Respondenten fortsätter med att säga att de för 

det mesta försöker befinna sig på kontoret “[...]för vi jobbar också i team, vi jobbar ihop”. 

R7 nämner också att de har flexibla arbetstider vilket möjliggör att kunna arbeta hemifrån 

vissa dagar eller timmar om det skulle behövas. Ur ett systemperspektiv har du tillgång till 

allt, alltid, men respondenten menar att det underlättar att arbeta från kontoret då du har 

tillgång till två skärmar.  

 

När R7 får resonera kring om lagstiftningen och om denne tycker att den följt med 

utvecklingen då redovisningen automatiseras beskriver denne att lagstiftningen inte riktigt 

har hängt med och att det finns en del att se över. Vidare beskriver respondenten hur du 

sparar verifikat som ett exempel där lagstiftningen inte riktigt följt med utvecklingen och 

menar att “[...]den form det kommer in, det är så du ska spara det”. R7 fortsätter att 

beskriva exemplet, “Får du in en PDF från en leverantör till din mejl då ska du spara den 

digitalt, men om du får fakturan på papper och sen skannar in den då ska du spara den på 

papper”. Respondenten tror att det tjänsteutbud de kommer erbjuda sina kunder i framtiden 
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kommer se ganska lika ut som det gör idag, men det kan komma att viktas om. Denne 

beskriver hur det kan gå mot att de bara gör delar i processen hos företag, exempel större 

företag och berättar hur det kan vara att de känner att de inte vill sköta leverantörsreskontran 

då den fluktuerar ganska mycket. R7 tror även att “[...]lönehanteringen procentuellt 

kommer växa väldigt mycket”.  

 

De faktorer som respondenten anser vara viktiga för yrkets attraktion är, “[...]att du trivs 

på ett arbete” och denne beskriver detta som den viktigaste faktorn.  Vidare beskriver R7 

hur det även är viktigt vad företaget står för och beskriver det som att anställda bryr sig mer 

om hur ett företag agerar och är mot samhället. Respondenten beskriver också hur 

flexibiliteten sett totalt över året är en attraktionskraft då de har “[...]relativt lite arbetstid 

om man kollar på ett år” vilket gör att de exempelvis jobbar kortare dagar under 

sommarhalvåret. Vidare beskriver denne hur “Du har möjligheten att själv välja om du vill 

jobba mycket eller lite” och att det inte är några problem att jobba en halvdag ibland för att 

jobba längre en annan dag. 

 

R8 menar att i och med digitaliseringens påverkan på redovisningen kommer det leda till 

att redovisningskonsulterna inte behöver jobba med löpande redovisning i samma 

utsträckning och tror att det är väldigt nära till att det är så.  Digitalisering och 

automatisering av kunder har medfört ett platsoberoende på vart de anställda kan jobba 

“Jobbar vi som byrån vill att vi ska jobba, alltså helt digitalt, så behöver vi inte jobba från 

kontoret längre utan då kan vi sitta hemifrån och jobba, mot alla molntjänster vi har”. R8 

diskuterar vidare kring hur denne upplever lagstiftningen i förhållande till utvecklingen och 

menar att den inte hänger med ännu i alla fall “Vi har exempelvis en kvittoapplikationen för 

våra kunder och när vi säljer in den till våra kunder tror de att de kan bränna kvittona”. 

Respondenten menar att det är ett tydligt exempel där lagstiftningen inte hänger med och 

menar att det överlag känns som att företagssidan alltid varit lite efter privatsidan, med det 

menar denne att E-fakturor för företagare är relativt nytt, medan det för privatpersoner varit 

möjligt väldigt länge. Om fem år tror R8 att tjänsteutbudet kommer gå mot att erbjuda mer 

analystjänster till kunderna, där de enkelt kan få fram nyckeltal och detta menar R8 kommer 

kunna ske via plattformen som byrån erbjuder “[...]vi blir lite mer en systemleverantör” 

detta menar respondenten att det i framtiden kommer gå mot utöver rådgivning.  

 

R8 lyfter fram att det som gör yrket attraktivt för nyutexaminerade är att det är en bra 

vidareutbildning vilket respondenten menar är den största anledningen till att 

nyutexaminerade söker sig till dem. Respondenten menar att det går fort att utvecklas inom 

yrket i och med att du får jobba med många olika företag “[...]skulle du söka ett annat jobb 

sen har du väldigt stor chans att få det efter att ha jobbat på en byrå”. Vidare diskuterar 

R8 vad som gör yrket attraktivt att stanna för befintliga medarbetare vilket denne menar är 

“Vill du utvecklas och ta ansvar så får du göra det”, R8 diskuterar att det är du själv som 

sätter gränserna vilket gör att folk vill stanna kvar inom yrket.  

 

5.4 Efterfråga och konkurrens på redovisningstjänster 
För att få en bra bild av redovisningskonsultens framtid har efterfråga respektive konkurrens 

inkluderats som ytterligare aspekter i intervjuerna, där tanken var att respondenterna skulle 

resonera kring detta. 

 

5.4.1 Kopplade byråer 
R1 resonerar kring efterfrågan på redovisningstjänster i framtiden att om de företag som 

denne sköter i framtiden inte går särskilt bra, kommer de förmodligen bli mer priskänsliga 

och således söka sig till billiga aktörer och för stora företag resonerar denne att “Antingen 

anlitar de oss för att de går bra för dem, eller så kommer de anställa en egen”. Vidare 
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menar R1 att det brukar vara ett jämt flöde av inkommande uppdrag och företag som lämnar 

dem och att “[...]framtiden är nog som nu”.  Respondenten beskriver att skillnaden på 

konkurrensen i framtiden kan vara om det skulle uppkomma andra aktörer som gör att det 

sker något drastiskt på marknaden men respondenten säger hur denne“[...]hoppas att den 

är densamma”.  

 

R2 menar att en viss typ av tjänster kommer att minska i framtiden och menar att 

“[...]automatiseras en del grejer som personer haft som huvudsaklig syssla, så minskar den 

delen”. Vidare belyser R2 att efterfrågan på redovisningskonsulter kommer att vara kvar 

eftersom det behövs människor med kompetens inom redovisning och rådgivning. 

Respondenten beskriver hur det absolut finns konkurrens på marknaden och det största hotet 

som denne ser är nya aktörer som kliver in och satsar på automatiseringen och har låga 

priser utan lokal förankring. Ytterligare ett hot inom konkurrens som R2 belyser är företag 

inom andra branscher som går in och erbjuder en automatiserad tjänst inom redovisning, 

deras fokus är att anställa folk som inte har så stor kompetens vilket gör att de kan hålla 

nere på kostnaderna.  

 

R3 diskuterat att i och med att det går snabbare för en redovisningskonsult att utföra en 

uppgift idag, så minskas efterfrågan eftersom färre personer kan göra lika mycket. Vidare 

nämner respondenten hur fokus i framtiden kommer vara på “[...]konsultdelen, 

rapportering och avstämningar” och för att inte bli utbytbar hoppas R3 att “[...]vi ligger 

på samma nivå” när det kommer till efterfrågan på redovisningstjänster. R3 fortsätter att 

lyfta fram konkurrensen och berättar att om alla byråer följer med i utvecklingen kommer 

konkurrensen vara densamma“ Hamnar någon efter då tror jag att de kan få det kämpigt” 

och respondenten menar att det är viktigt att följa med i utvecklingen för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga. R3 beskriver vidare hur denne har en känsla av att “Vi kanske inte vill 

vara först och klampa i alla snedsteg som kan finnas” och berättar vidare att denne tror att 

en bra utgångspunkt är om de befinner sig i toppen.   

 

R4 anser att de typiska redovisningstjänsterna kommer minska i framtiden eftersom allt 

ständigt förenklas för småföretagare och R4 menar därför att det är viktigt att 

rådgivningssidan ökar som ett komplement till de vanliga tjänsterna. Vidare diskuterar R4 

kring konkurrensen på marknaden och menar att “Vi är några stora, sen finns det här små 

uppstickarna som fokuserar på digitalisering fullt ut och så har de jättelågt pris”. R4 menar 

att det är svårt att jämföra pris och pris om en kund enbart kollar på priset när denne ber om 

en offert. Respondenten förklarar hur de flesta små aktörerna säljer automatiserad 

redovisning men tar sedan extra för att konsultera och då slutar det med samma pris och R4 

menar därför att byrån måste vara tydliga med att de erbjuder kvalité. Respondenten berättar 

hur de kanske, “[...]kommer vara tvungen att dela på priset och säga att det här är priset 

för själva automatiserade bokföringen och det här är priset för konsulttimmarna”. Detta 

menar respondenten att de kan behöva genomföra i framtiden för att det ska bli tydligare 

för kunden att jämföra mot de mindre aktörerna då det är “[...]svårt att konkurrera med det 

idag om kunden bara ser rent krasst på priset”.  

 

5.4.2 Självständiga byråer 
R5 anser att efterfrågan på redovisningstjänster kommer fortsätta att utvecklas “Behovet 

kommer inte att minska, eftersom företagandet snarare ökar i samhället”. Respondenten 

diskuterar dock i vilken utsträckning det kommer att öka eftersom de vanligt förekommande 

redovisningstjänsterna kommer att gå fortare att utföra i framtiden eftersom 

bokföringsprogrammen kommer utföra det mesta per automatik. Vidare berättar R5 om hur 

denne önskar att den auktoriserade redovisningskonsulten i framtiden blir viktigare i 

framtiden, “[...]om kraven på när ett bolag behöver en revisor höjs så att det harmoniserar 
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mer med EU:s regler kommer fler bolag välja bort sin revisor och då ser jag att FAR skulle 

kunna införa ett krav på att företag måste ha en auktoriserad redovisningskonsult som 

intygar kvalitén på ett bokslut”. Vidare diskuterar respondenten att om kravet på revision 

höjs så finns det alltid en risk, men om en auktoriserad redovisningskonsult intygar kvalitén 

skulle samhället och övriga intressenter kunna lita på de siffror som presenteras. “Även om 

vi inte tar revisorns uppgift, tycker jag att det ändå är viktigt att se värdet i vad en 

auktoriserad redovisningskonsult gör, vi har våra 25 utbildningstimmar per år, vi 

kvalitetssäkras, så det är min dröm att värdet på en auktoriserad redovisningskonsult höjs 

i framtiden”. 

 

R5 fortsätter med att svara på frågan om konkurrens och menar att det alltid kommer att 

finnas konkurrens. Denne berättar vidare att aktörer så som Google lanserar nya verktyg 

ständigt, så om Google skulle lansera något digitalt redovisningsverktyg skulle ett priskrig 

kunna uppstå “Google skulle kunna erbjuda tjänsten gratis eller för en väldigt låg peng. 

Återigen är det viktigt att vi därför är proaktiva och visar för kunden vad vi tillför för 

mervärde”. Vidare diskuterar respondenten att det är viktigt att vara kundens bollplank och 

komma med erfarenhetsutbyte, men menar att de alltid kommer ha konkurrens från de 

billiga programmen, men en personlig kontakt med kunden och vara mer involverad i 

verksamheten kommer göra att de fortsatt kan vara konkurrenskraftiga även i framtiden.  

 

R6 finner inte att det kommer vara någon skillnad i efterfrågan på framtida 

redovisningstjänster “[...]automatiseringen kommer göra att vi har mindre av det löpande 

arbetet”. Respondenten är också tveksam till om det kommer att minska inom fem år 

eftersom de äldre kundernas förändringsbenägenhet saktar ned automatiseringsprocessen. I 

frågan kring konkurrens bland redovisningstjänster nämner R6 ingen större konkurrens 

bland byråer men belyser att konkurrensen som kan tänkas uppstå i framtiden är att bankerna 

har tidigare erbjudit redovisningstjänster så det är om de kommer att erbjuda en bättre 

redovisningstjänst i framtiden som således kan konkurrera mot dennes byrås tjänster. Lokalt 

belyser respondenten att det också är vanligt att ett företag kan ha en egen 

ekonomiavdelning, som också tar på sig att sköta ekonomin på företag runt omkring för att 

hålla sig med jobb och R6 tror att det kan bli mer sådana ekonomifunktioner lokalt. 

 

R7 är dock övertygad om att efterfrågan på redovisningstjänster växer. Denne resonerar 

kring att eftersom byrån jobbar med både stora och små företag blir det olika behov som 

måste bemötas och R7 tror att dessa frågor från företagare kommer att växa i framtiden och 

bli kopplade mer internationellt också. R7 belyser även att efterfrågan hos mindre företag 

växer och kommer fortsätta att växa in i framtiden “Det är vanligt att företag haft en person 

som arbetat med redovisning länge på ett bolag, inte för att säga att äldre inte är digitala, 

men en generalisering är att en person som har jobbat länge, jobbar som den alltid har 

gjort. Sen när den personen går i pension står företaget i ett vägskäl; ska de fortsätta som 

de alltid gjort? Nej, och då märker företagen att de måste digitalisera och effektivisera och 

då får vi ofta in de kunderna, för företagen märker att det blir billigare att låta någon annan 

sköta det än att ha en egen anställd”. Respondenten menar att denne på så sätt ser en ökad 

efterfrågan på redovisningstjänster bland mindre företag och att den bland större bolag ökar 

med mer komplexa lösningar. Vidare understryker R7 att konkurrensen på marknaden bland 

redovisningstjänster är stor, “[...]det finns otroligt många redovisningsbyråer registrerade, 

men sedan är det många av dessa som har det som sidan om verksamhet, och omsätter 

väldigt lite, men sen är det många som vill bli digitala och vill bli större”.  

 

R8 är inne på samma spår som R7, “De flesta företagarna väljer att outsourca 

ekonomihanteringen idag, för det är nästan alltid billigare att ha en byrå som sköter 

redovisningen än att ha en anställd”. Respondenten diskuterar därför att efterfrågan på 
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redovisningstjänster kommer att fortsätta att öka i och med att de lokalt har många väldigt 

små och medelstora företag där det inte kommer vara försvarbart för dessa att ha en egen 

anställd som sköter ekonomin i framtiden. Vidare diskuterar R8 kring konkurrensen på 

marknaden och precis som tidigare respondenter anser R8 att konkurrensen på marknaden 

är hög “Det finns jättemycket byråer både lokalt och de större… det som är tuffast för oss 

är att vi ligger högre prismässigt än de lokala, men sen har vi ett försprång inom digitalt 

arbete”. Respondenten menar att det därför är viktigt för byrån att fortsätta utveckla sin 

affär för att kunna vara konkurrenskraftig även i framtiden.  

 

5.5 Eventuella skillnader mellan kopplade och självständiga 

redovisningsverksamheter  
 

5.5.1 Kopplade byråer 
R1 menar att fördelen med att tillhöra en revisionsbyrå är att det underlättar mycket när de 

gör kombinerat bokslut och revision och beskriver hur denne tror “[...]att det borde medföra 

snabbare ledtider mellan bokslut och revision”. Vidare är respondenten osäker på vad de 

inte får göra när de också har revision på kunden, “[...]det är vissa saker vi inte får göra 

när vi är samma byrå…” och respondenten fortsätter att berätta att en nackdel kan vara att 

de inte “[...] får vara slutskedet i att godkänna saker för att vi har samma byrå” däremot 

menar respondenten att denne inte gör det på så många kunder. R1 tror att dennes byrå 

kommer att behålla redovisningsverksamheten även i framtiden trots att det spekuleras i om 

det kommer vara så, “Jag hoppas att vi håller ihop för vi har ändå byggt upp något som är 

så mycket” och R1 menar att det “[...]borde vara en stor kostnad om båda sidorna går åt 

varsitt håll”.  

 

R2 säger skämtsamt att denne inte har några kommentarer angående frågor kring 

förändringarna som skedde kring försäljningen av redovisningsverksamheter 2018 och att 

respondenten inte gillar att prata hinder. R2 säger vidare att de“[...]ser det som en 

jättestyrka att våra beslutsfattare högst upp ser vår redovisningssida som en 

affärsmöjlighet, ett ben som kompletterar byrån i stort, att det finns en lönsamhet som är 

värd att satsa på”. Respondenten menar också att de nu är den enda stora byrån på många 

orter som kan erbjuda allt, både redovisning och revision och “I Sverige så är det unikt”. 

R2 beskriver hur de kan ha kombiuppdrag som innebär att ha både revision och redovisning 

på samma kund och berättar att, “[...]med oberoendereglerna i Sverige får vi det på små 

bolag”. R2 märker också att många kunder vill ha allt under samma tak och menar att det 

“[...]mot kunden blir det en enad front”. R2 tror också att byrån i framtiden kommer behålla 

redovisningen och denne beskriver hur “Det känns som att beslutet är taget nu, hade de 

velat sälja så hade de sålt nu”.  

 

R3 tycker det finns många fördelar med att tillhöra en revisionsbyrå och beskriver att “Det 

gör oss konkurrenskraftiga, vi kan erbjuda allt in house”. Men respondenten menar också 

att det finns en anledning till att de andra stora byråerna har sålt sina 

redovisningsverksamheter, däremot menar R3 att “[...]kunderna gillar att ha allt under 

samma tak” och respondenten ser detta som övervägande positivt. Respondenten funderar 

vidare vad som kan vara nackdelarna, men kommer inte riktigt på några, en sak kan vara att 

“[...]det är nog lättare att granska något som någon annan har gjort, än något som en 

kollega har gjort”. Respondenten är däremot inte övertygad om att byrån kommer behålla 

redovisningsverksamheten i framtiden, främst om det inte skulle va lönsamt att ha den kvar, 

“[...]nej jag tror nog inte det, inte i all framtid…. det känns som en trend att sälja”. R3 

resonerar vidare att det verkar ha gått bra för dem som sålt sin redovisningsverksamhet så, 

“Det känns inte som att de gjorde fel när de sålde av”. 
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R4 beskriver möjligheterna med att höra ihop med en revisionsbyrå som att, “Vi har hela 

tjänsteutbudet, vi kan göra både bokslutet och revisionen och kunden behöver inte ha någon 

annan byrå kopplat till sig, vilket vi ser som en stor fördel”. Nackdelen med att vara 

hopknutna berättar R4 är att “[...]vi får inte utföra alla tjänster på stora kunder där vi har 

revisionen”, respondenten menar att lokalt är detta inget större problem men i Stockholm 

och på andra orter där de har många stora bolag blir det ett problem att de inte kan erbjuda 

redovisningstjänster också, på grund av oberoende och jävsproblematik. R4 menar dock att 

denne hellre ser fördelarna med att vara samma i och med att, “[...]det blir lättare att ha 

kommunikation mellan varandra”. När respondenten får frågan kring om denne tror att de 

kommer behålla sin redovisningsverksamhet även i framtiden berättar R4 att denne har rätt 

bra kontakter i ledningsgruppen, “[...] som det låter i alla fall så kommer vi ha kvar den” 

och respondenten fortsätter att berätta hur denne tror att “Skulle vi ha sålt den så skulle vi 

ha gjort det”  

 

5.5.2 Självständiga byråer 
I frågan där R5 skulle resonera kring vilka möjligheter och hinder det finns med att dennes 

redovisningsbyrå är självständig blev svaret “Möjligheterna är att vi inte längre behöver 

funderar på om vi är oberoende eller inte, eller om vi är jäviga”. Respondenten beskriver 

vidare möjligheterna med att kunna bygga på den egna kundportalen med tjänster till att 

vara en samlingspunkt för företagarna “Blir du kund hos oss ska du i framtiden samtidigt 

kunna få tillgång till en viss bank, försäkring, inkassoföretaget… det har vi inte tidigare 

kunnat erbjuda”. Vidare belyser respondenten ytterligare möjligheter som tidigare inte var 

möjliga då de var kopplade med en revisionsbyrå. De kan exempelvis sälja 

redovisningstjänster till större bolag där den tidigare byrån är revisor, exempelvis 

lönetjänster som många stora företag vill sälja bort till en redovisningsbyrå. På kontoret 

märker denne också att redovisningskonsulter växer väldigt mycket i sin roll “[...]på många 

kontor har det varit revisorerna som bestämt hur en kund ska bokföras och hur vissa saker 

ska skötas, så ibland har vi varit lite “backoffice”, men nu är vi självständiga och det märks 

av i och med att redovisningskonsulterna växer i sin roll”. En nackdel som respondenten 

beskrev är att när de tillhörde samma byrå så fick de ofta affärer genom att de hade både 

revision och redovisning, men det är egentligen ingen nackdel eftersom respondenten 

beskriver det som att de fortfarande har en bra relation med revisorerna som de tidigare 

jobbade med “Vi har fortfarande en bra relation med revisorerna som vi tidigare jobbade 

med, får jag en ny kund rekommenderar jag dem som revisorer och de gör detsamma för 

oss med redovisningstjänster”. R5 tror vidare att det kommer fortsätta ske förändringar på 

marknaden, “Jag är helt säker på att vi kommer att se fler sådana här uppköp på marknaden 

och förändringar även i framtiden”.  

 

R6 beskriver att fördelarna med att vara självständig är oändliga “[...]vi kan ju bli bank nu 

också, eller välja att gå in på andra marknader, exempelvis inkasso, fakturabelåningar, vi 

kan göra allt, möjligheterna är fria”. Respondenten hade svårt att se nackdelar, men 

diskuterade att en nackdel kan vara att dennes byrå endast finns i Sverige, medan 

revisionsbyrån var global och varumärket känt. Vidare diskuterade R6 ifall det kan vara en 

nackdel för personalen avseende vissa karriärmöjligheter “[...]om du hade planerat att gå 

ekonomisk hierarki från redovisning till revision, men nu vet jag inte om du behöver bli 

revisor när du blir stor… det kan vara ett hinder, men annars ser jag bara fördelar”. R6 

tror vidare att dennes byrå kommer köpa upp fler byråer av olika slag i framtiden, R6 menar 

att det händer saker hela tiden och eftersom internspråket är på engelska tyder det på att de 

kommer fortsätta att växa vilket respondenten i första hand tror på den nordiska marknaden 

“Jag tror vi kommer växa genom att köpa upp befintliga aktörer, eftersom vi är ägda av ett 

riskkapitalbolag så finns pengar och därför finns också möjligheten att växa”.  
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R7 beskriver möjligheten med att vara självständig “Vi kan sälja till fler företag i och med 

att vi kan sälja till större företag, det kunde vi inte tidigare om revisionsbyrån vi tillhörde 

var revisor på bolaget”. Respondenten menar att delningen gör att de nu kan jobba på fler 

företag tillsammans än vad de kunde när de tillhörde samma. Respondenten tror vidare att 

plattformen som dennes byrå har utvecklat kommer att vara mer än bara en 

redovisningsportal i framtiden, R7 diskuterar att i framtiden kommer de ha samarbeten med 

andra aktörer såsom kreditgivare “[...]är du kund hos oss ska du i framtiden om du 

exempelvis vill sälja en kundfaktura kunna göra det direkt på vår plattform istället för att 

behöva kontakta en kreditgivare. Detta görs via samarbeten med andra aktörer, vilket blir 

svårare för de som har revision, vi kan ju vara helt oberoende”. I frågan där respondenten 

fick resonera kring eventuella framtida uppköp säger denne “Ja men absolut, det är jag helt 

övertygad om, men sen vad det är, är en helt annan sak”. R7 menar att de i framtiden 

kommer att växa i Norden och det kommer göras genom uppköp av olika aktörer “[...]du 

växer inte organiskt från noll, det är väldigt väldigt svårt och tar lång tid”. Vidare 

diskuterar R7 hur de byråer som ännu inte sålt sin redovisningsverksamhet kommer att agera 

i framtiden “Ytterst tveksam är jag, de som inte släpper redovisningen tror jag faktiskt gör 

fel, för är du en revisionsbyrå, ska du vara oberoende, du får inte ha samarbeten, inte med 

någon egentligen”.  

 

R8 menar att möjligheten för framtiden att vara självständig är att de kan leverera mer 

tjänster till marknaden som de inte kunde göra tidigare och framförallt då större kunder. 

Utmaningen som R8 ser med att vara en självständig byrå är “Vi måste få vårt varumärke 

att på samma nivå som exempelvis PwC bli kraftigt och förknippat med kvalité”. Vidare 

menar respondenten att en utmaning också är att marknadsföra sig dels för att få nya kunder 

men också få folk från universitet med mera att bli medvetna om varumärket och få dem att 

vilja jobba på byrån. Avslutningsvis diskuterar R8 i fall om de kommer köpa upp fler byråer 

i framtiden “Det beror på… vi kommer garanterat köpa inom andra tjänsteområden som vi 

gjort nu det senaste året för att kunna växa”.  
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6. Analys 
________________________________________________________________________ 

I analysen kommer det empiriska resultatet analyseras där resultatet kommer återkopplas 

till den teoretiska referensramen. Detta kapitel följer samma indelning som den teoretiska 

referensramen och är uppdelad utifrån de faktorer som studien ämnar att undersöka. Vi 

väljer att sammanfatta båda gruppernas svar eftersom de ofta har liknande svar, där svaren 

skiljer sig åt tydliggör vi det i avsnittet. Slutligen presenteras en utvecklad analysmodell för 

att göra det tydligare för läsaren vilka samband i analysen som hittas. 

________________________________________________________________________ 

 

6.1 Digitalisering och automatisering 
Samtliga respondenter nämner att det är stora skillnader i yrket idag jämfört med när de 

började och att digitaliseringen och automatiseringen har en stor påverkan på 

redovisningskonsultens yrke. Flera respondenter betonar hur de förut arbetade mycket mer 

manuellt till att idag arbeta mer digitalt och effektiviserat. Respondenterna menar att när 

alla kunder i framtiden kommer att hanteras digitalt, blir redovisningskonsultens roll att 

kontrollera det som systemen sköter automatiskt för att kvalitetssäkra att bokföringen är 

korrekt. Krafft & Kempe (2016, s. 5) styrker detta då de menar att digitaliseringen har en 

effekt på samhällets utveckling och leder till att exempelvis redovisningsbranschen 

påverkas då mycket digitaliseras. Detta är något som respondenterna beskriver redan i de 

öppna frågorna och flera respondenter från både kopplade och självständiga byråer tycker 

att digitaliseringen har utvecklats fort och de tror att digitaliseringen kommer utvecklas i en 

snabb takt även i framtiden. Att redovisningskonsultens yrke förändras styrks av Ghasemi 

et al. (2011, s. 112) som i sin studie konstaterar att digitaliseringen påverkar och förändrar 

redovisningskonsultens yrke, då bokföringen går att utföra på ett effektivare sätt genom 

användandet av datoriserade system.  

 

Majoriteten av respondenterna betonar att automatiseringen av bokföringen medför att det 

går snabbare att utföra löpande arbetsuppgifter, vilket frigör tid att lägga på annat för att 

fortfarande ha en full arbetsbeläggning. Detta i likhet med Fernandez & Aman (2018, s. 29) 

vilka menar att redovisningskonsulten får tid över till annat i och med att 

redovisningstjänster automatiseras. Flera respondenter från både kopplade och självständiga 

byråer har uppfattningen om att det kommer bli mindre av den enkla löpande bokföringen i 

framtiden då den automatiseras. Detta är i linje med Cöster & Westelius (2016, s. 114-116) 

som beskriver automatiseringen som ett resultat av digitaliseringen som innebär att de 

arbetsuppgifter som människor tidigare hanterat manuellt, ersätts och utförs av teknik 

istället.  När redovisningen hanteras automatiskt nämner en respondent från en självständig 

byrå att denne tror att branschen kommer växa. Detta eftersom företag inte kommer behöva 

en egen ekonom som sköter redovisningen, då de inser att en byrå kan sköta samma jobb 

men snabbare och således blir det billigare för företaget att anlita en byrå än att ha en 

anställd. En annan respondent berättar hur de i framtiden kan standardisera hur de jobbar 

och även ha fasta priser till kunden, vilket kunder uppskattar. På samma sätt lyfter 

Makridakis (2017, s. 48) i sin studie, att datorer kan utföra förprogrammerade instruktioner 

väldigt snabbt.  

 

Flera respondenter från både kopplade och självständiga byråer berättar hur digitaliseringen 

medför att fysiska papper minskar. En respondent från en kopplad byrå nämner hur 

exempelvis fakturor allt mer är digitala och flera berättar hur de arbetar med digitala bokslut. 

På samma sätt beskriver flera respondenter från självständiga byråer att de har som 

målsättning att arbeta så papperslöst som möjligt och automatiseringen medför att de kan 

arbeta utan det fysiska pappret på ett annat sätt än tidigare. En respondent från en 
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självständig byrå förklarar hur denne märker av skillnad i arkivet, då de idag förvarar mindre 

fysiska papper, vilket Davis et al. (2015, s. 58) beskriver som en fördel för företag då de 

sparar både pengar och lokalutrymme. Ett flertal respondenter tillhörande både kopplade 

och självständiga byråer nämner hur personalen måste öka sin kompetens och att det i 

framtiden kommer vara andra egenskaper som efterfrågas hos människor som de anställer. 

Många respondenter har också uppfattningen att de som arbetar med de enklaste uppgifterna 

kommer bli överflödiga i framtiden, eftersom datorprogrammet kommer utföra deras 

tidigare arbetsuppgifter. Att vissa arbetsuppgifter hotas är något som Kempe (2013, s. 26) 

beskriver som en nackdel med digitaliseringen. Ghasemi et al. (2011, s. 113) styrker också 

detta att programmen kommer utföra arbetsuppgifter som tidigare har hanterats av 

människor och belyser även att exempelvis månadsbokslut går snabbare att utföra.  

 

Flera respondenter nämner hur viktigt det är att personalen är öppen och gillar förändringar. 

De belyser också vikten av att inte vara kvar i det gamla tänket utan att ta till sig 

digitaliseringen och växla om i sitt arbetssätt. Detta går att koppla till Cöster & Westelius 

(2016, s. 71-72) som beskriver att människor måste förstå hur de ska kunna kombinera sina 

egenskaper med det digitala. Många av respondenterna uppfattar också att en del kunder 

känner sig rädda för digitaliseringen och menar att det fortfarande några år fram i tiden 

kommer finnas både kunder som vill vara digitala och de som vill vara kvar i det gamla. 

Cöster & Westelius (2016, s. 71-72) styrker även detta och menar att det är en 

generationsfråga hur väl en människa anpassar sig till förändring. Samtidigt belyser en 

respondent som tillhör en kopplad byrå att de flesta kunder inte tackar nej till att arbeta 

smidigare och menar att kunden oftast inte är omöjlig om den får en bra presentation över 

hur de kan arbeta och vad de kan tjäna på det. 

 

Samtliga respondenter beskriver hur de inte behöver befinna sig på kontoret för att utföra 

sina arbetsuppgifter bara de har sin dator, tillgång till internet och material till de kunder 

som inte är helt digitala. Några respondenter nämner att de enklare kan hjälpa varandra 

mellan kontoren samt att de kan arbeta ute hos kund. De har också  uppfattningen att det 

kommer vara ännu enklare att arbeta hemifrån i framtiden. Att arbetet inte är beroende av 

arbetsplatsen styrks av framtidsstudien av Kempe (2013, s. 39) som betonar att många 

arbeten har blivit platsoberoende i takt med att tekniken har utvecklats. Däremot  menar de 

flesta av respondenterna att det kan vara effektivare att arbeta från kontoret då de har 

exempelvis dubbla skärmar samt att de då får träffa sina kollegor, stötta varandra och 

kunderna har möjlighet att komma förbi. Detta är också något som Kempe (2013, s. 33) 

beskriver och menar att det kan vara svårt att motivera sina medarbetare om de befinner sig 

på ett annat ställe än kontoret. En respondent från en självständig byrå lyfter också fram att 

kontoret är medarbetarnas arbetsmiljö och att det är arbetsgivarens ansvar att se till att de 

arbetar på ett bra ställe och inte skadar sig. En annan respondent från en självständig byrå 

ger skämtsamt stranden som ett exempel där du kan arbeta från där poängen med exemplet 

var att verkligen visa på att de kan arbeta vart som helst ifrån. Detta styrks av Boswell & 

Olson-Buchanan (2007, s. 592-593) som beskriver hur tekniken möjliggör kommunikation 

mellan arbetstagarna även utanför arbetsplatsen och medför att de anställda har tillgång till 

arbetet vart de än befinner sig. 

 

Några respondenter från en självständig byrå beskrev hur de kan arbeta hemifrån, mot de 

molntjänster de har vilket Carretero & Garcia Blas (2014, s. 1225) beskriver som en extern 

atmosfär där alla parter kan komma åt data via internet. På liknande sätt som respondenterna 

beskrev hur de kan arbeta hemifrån med hjälp av molnbaserade tjänster beskriver studien 

av Marinescu (2013, s. 2) att molntjänster är den främsta orsaken till att arbetet är 

platsoberoende. En respondent berättar också hur deras kunder kan se exempelvis fakturor 

via molntjänster och att redovisningskonsulterna kan kommentera vissa saker till kunden. 
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Vidare beskriver respondenten att molntjänsten fungerar som en digital mötesplats mellan 

dem. Dirican (2015, s. 565) beskriver på samma sätt hur ekonomin förändras och baseras 

allt mer på molntjänster.  

 

När några av respondenterna som tillhör en kopplad byrå resonerade kring 

redovisningskonsultens framtid var de av uppfattningen att det inte kommer hända så 

mycket på fem år. Däremot tror dessa att fler saker som exempelvis bankens filer har blivit 

digitaliserade, att det kommer finnas flera krav som byråerna måste ha i åtanke och att de 

får ändra det sätt de arbetar på. De övriga respondenterna är däremot överens om att de tror 

att det i framtiden kommer digitaliseras och automatiseras allt mer och att yrket kommer 

utvecklas snabbt inom fem år. Krafft & Kempe (2016, s. 16) argumenterar också för att 

branschen kommer utvecklas mycket inom de närmsta åren. Något som flera respondenter 

nämner som en nackdel med automatiseringen, är att nya medarbetare inte får samma 

förståelse som tidigare. En respondent beskriver hur de tidigare fick göra allting för en kund 

och att det idag kan vara svårt att få en nyanställd att förstå helheten.  

 

6.2 Redovisningskonsultens attraktion 
Majoriteten av respondenterna nämner det som en tuff utmaning att attrahera nya 

medarbetare till samtliga byråer och några nämner också att det är en utmaning att få 

medarbetare att stanna kvar på byrån eftersom yrket inte passar alla personligheter. Detta 

går att koppla till Cernusca & Balaciu (2015, s. 7-8) som också belyser att yrket kommer 

möta utmaningar i framtiden i form av att attrahera medarbetare. Övervägande 

uppfattningar beträffande vad respondenterna ser som yrkets attraktion är att de ser yrket 

som väldigt lärorikt, roligt och framförallt utvecklande, vilket även Kempe (2013, s. 49) 

styrker i sin framtidsstudie. Ingen av våra respondenterna uppmärksammade 

attraktionskraften vid de öppna frågorna, utan svaret kom först vid de riktade frågorna.  

 

Flera av respondenterna nämner att förmåner som flexibla arbetstider är attraktivt, vilket få 

andra arbetsplatser erbjuder och att det är en av orsakerna som bör belysas för att få fler att 

vilja jobba inom yrket. Några respondenter berättar även att byråerna har relativt kort 

arbetstid fördelat över året och att de har sommartid under sommaren med sju timmars 

arbetsdag. Detta kan kopplas till Mendlowitz (2014, s. 11) som understryker att byråer idag 

erbjuder bra förmåner till sina anställda. Flera av respondenterna menar att det är viktigt att 

marknadsföra sig på universitet för att studenter ska bli medvetna om dem. För potentiella 

medarbetare belyser majoriteten av respondenterna att det är viktigt att marknadsföra yrket 

som utvecklande och flexibelt i benämningen både på arbetstider och att arbetsuppgifterna 

är omväxlande. Detta nämner många respondenter som en anledning till att det är svårt att 

bli uttråkad på jobbet. Carnegie & Napier (2010, s. 360) menar på liknande sätt att det är 

viktigt att visa att yrket erbjuder utmaningar och möjligheter för att attrahera nya 

medarbetare och behålla befintliga. 

 

Många respondenter uppfattar att det kommer krävas en annan typ av personal i framtiden 

än den traditionella typen. En respondent från en kopplad byrå beskriver hur det förut var 

viktigare att personen de anställde var noggrann och duktig på siffror men då yrket går mer 

mot rådgivning kommer det vara viktigare att personen kan analysera, vara social och bra 

på att bemöta kunder. Detta eftersom medarbetarna kommer behöva ha mer erfarenhet för 

att kunna jobba med rådgivning till kunden. Flera av respondenterna uppfattar också att det 

kommer krävas personer som är bra på system och datorer, vilket också Pan & Seow (2016, 

s. 170) lyfter i sin studie. Studien beskriver hur studenter ska förberedas inför yrkeslivet och 

menar att viktiga egenskaper som efterfrågas är systemkunskaper och en analytisk förmåga 

(Pan & Seow, 2016, s. 170). Majoriteten av respondenterna nämner även att det är viktigt 

för de anställda att avancera sig kunskapsmässigt för att kunna ge goda råd till kunderna. 
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Detta kan kopplas till Jordan (1999, s. 346) som betonar att utbildning inom yrket blir allt 

viktigare för att kunna bemöta kraven som ställs på konsulterna. En respondent från en 

självständig byrå nämner att denne tror att sociala faktorer är viktigare idag, som exempelvis 

vad företaget står för och hur det agerar mot samhället och sina medarbetare. Detta belyser 

också Cernusca & Balaciu (2015, s. 8) är viktiga faktorer för medarbetare när de väljer 

arbetsgivare. Vidare diskuterar ett par respondenter att eftersom de lär sig mycket om olika 

branscher är det en bra grund i arbetslivet. Ingen större skillnad i svaren kring yrkets 

attraktion mellan kopplade och självständiga redovisningsbyråer har observerats då alla 

respondenter uttrycker liknande skäl till yrkets attraktion. 

 

6.3 Rådgivning och nya tjänster 
En respondent från en kopplad byrå beskriver hur de i framtiden kommer att behöva ställa 

om tjänsteutbudet och erbjuda något annat än redovisning, då de tjänster de erbjuder kunder 

idag kommer utföras allt mer automatiskt. Kunder kommer därför inte vilja betala samma 

pris som de tidigare har gjort för arbetsuppgifter som sköts automatiskt om de inte får något 

annat av värde för priset. Chae (2010, s. 815-817) och Hertog et al. (2010, s. 493) diskuterar 

på samma sätt vikten av tjänsteinnovationer och att skapa nya tjänster som efterfrågas hos 

kunder genom att använda intern kompetens. Majoriteten av respondenterna beskriver hur 

de måste ligga i framkant i utvecklingen och uppfattar det som att de som inte ställt om 

inom ett par år kommer få det svårare, vilket skulle kunna kopplas till Chae (2010) som 

beskriver hur tjänsteinnovation betyder att företag omstrukturerar resurser för att skapa 

något nytt som genererar värde för kunden. Wiik Andreassen (2017) nämner också hur det 

är viktigt att redovisningskonsulter anpassar sig efter förändringar som sker i branschen.  

 

Något som samtliga respondenter är överens om är att redovisningskonsultens yrke i 

framtiden kommer gå mer mot rådgivning och att vara mer av ett bollplank med kunden. 

Detta eftersom digitaliseringen medför att en del av deras tidigare arbetsuppgifter 

automatiseras. Framtidsstudien av Kempe (2013, s. 39) styrker detta och redogör också för 

hur rådgivning växer i redovisningsbranschen och även att det är viktigt för byråerna att 

utveckla nya tjänster. Flera respondenter belyser att de i framtiden tror att 

redovisningskonsulten  kommer arbeta mer med rådgivning, kommentera, skriva rapporter 

samt hjälpa kunderna att se potentiella möjligheter för deras verksamhet. Carlsson (2018) 

menar också att teknologin möjliggör tid för redovisningskonsulten att vara mer delaktig i 

kundens verksamhet och att denne kan komma med råd och genomföra analyser för att på 

så sätt hjälpa kunden. En respondent berättar också hur det i framtiden kan vara så att det 

inte bara kommer vara exempelvis civilekonomer som arbetar inom yrket utan det kan även 

vara en person som är duktig på att sälja. Att det kommer behövas en annan typ av 

kompetens när yrket utvecklas stämmer överens med studierna av Pan & Seow (2016) samt 

Fernandez & Aman (2018). Studierna belyser vikten av att de som arbetar inom redovisning 

måste ha rätt kompetens i och med automatiseringen och att nya arbetssätt utvecklas.  

 

En respondent från en självständig byrå menar att deras  kundportal kommer fungera som 

en plattform där de samarbetar med andra aktörer där kunden får en helhetslösning av dem. 

Det kan exempelvis vara så att det är ett försäkringsbolag som de samarbetar med, där 

kunden får ett förmånligare pris. Detta nämner också Kempe (2013, s. 39) är viktigt i 

redovisningsbranschen, att utveckla nya tjänster för att fortsätta vara konkurrenskraftig. En 

annan respondent nämner hur de i framtiden kanske bara kommer sköta en del i processen 

åt ett företag i och med att automatiseringen gör att de kan sköta vissa delar själva. 

 

Tre respondenter från självständiga byråer betonar hur de ser att redovisningstjänster och 

rådgivning kommer att växa i framtiden eftersom många företag väljer bort en egen 

ekonomiavdelning och antalet företagare i Sverige växer. De flesta respondenter bedömer 
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att den löpande efterfrågan kommer att minska men efterfrågan på konsulten kommer att 

öka eller vara oförändrad, vilket också Kempe (2013, s. 15) belyser i sin framtidsstudie att 

de ser en växande trend för redovisningstjänster och rådgivning. Två respondenter från 

kopplade byråer tror att efterfrågan kommer att minska medan de övriga respondenterna 

tror att efterfrågan kommer vara oförändrad. Alla respondenter är överens om att det finns 

konkurrens på marknaden och de flesta nämner konkurrens från helt digitala aktörer som 

kan pressa priserna, vilket skulle kunna kopplas till Krafft & Kempe (2016, s. 22 & 41) där 

de också diskuterar att framtida konkurrens kommer ske från algoritmer och mjukvaror och 

även prispress och konkurrens från andra länder som lättare kan hålla nere kostnaden.  

 

6.4 Reglering 
Vi märker att frågan angående lagstiftning och reglering var relativt svår att förstå för våra 

respondenter, dels för att de är olika insatta i vad som har förändrats kring lagstiftningen 

och för att vi tror att de kan ha tolkat den olika i vad det kan ha för effekt i yrkets påverkan. 

Två respondenter från en kopplad byrå nämner GDPR som ett hinder, de beskriver det som 

extra administration när det kommer till personuppgifter som saktar ned automatiseringen 

på vissa kunder. Ackerley (2018, s. 161) styrker detta i och med att forskaren beskriver 

GDPR som en reglering som påverkar alla och vissa yrken speciellt om de arbetar mycket 

med personuppgifter. 

 

Alla respondenter utom en berättar att de inte finner att lagstiftningen hänger med 

digitaliseringen. Majoriteten ger exempel på arkivering av inskannade kvitton och 

leverantörsfakturor som en hämning. Det krävs att originalet spara i tre år trots att fakturan 

eller kvittot är inskannat, detta stöttas av två artiklar som beskriver hur lagstiftningen är en 

bromskloss för digitaliseringen (Marténg, 2016; Gerstenfeld, 2016). En respondent menar 

dock att det är en klar förbättring av lagstiftningen från sju års arkivering till tre år, så denne 

antar inte att det kommer kunna förbättras mer än så och några respondenter var lite osäkra 

i sina svar och menar att det har skett en förbättring men att det borde kunna förbättras mer. 

Mellan de kopplade och de självständiga byråerna är det svårt att se någon större skillnad. 

 

6.5 Eventuella skillnader mellan självständiga och kopplade 

redovisningsverksamheter 
Våra respondenter har olika uppfattning kring fördelar och nackdelar med att tillhöra en 

revisionsbyrå. De fördelar som majoriteten av respondenterna som är kopplade till en 

revisionsbyrå ser, är att det gör dem mer konkurrenskraftiga då de kan erbjuda kunden både 

redovisning och revision under samma tak och en respondent beskriver hur beslutsfattare 

ser att redovisningsverksamheten kompletterar byrån. En annan respondent från en kopplad 

byrå berättar hur de kan erbjuda hela tjänsteutbudet till sina kunder. De fördelar som alla 

respondenter från en självständig byrå nämner är att de nu inte behöver reflektera om de är 

oberoende eller jäviga. En respondent beskriver hur de nu även kan sälja 

redovisningstjänster till stora bolag vilket de inte har kunnat göra förut då de haft en revisor 

från samma byrå. Detta styrks av Keuppers & Sullivan (2010, s. 286) som beskriver hur 

viktigt det är att en revisor är oberoende och att denne säkerställer kvalitén på revisionen. 

Campbell & Houghton (2015, s. 123) styrker också detta genom att de beskriver att en 

intressekonflikt kan uppstå när en person har två olika roller och kan bildas när en revisor 

exempelvis är både revisor och rådgivare för samma kund. Moberg et al. (2014, s. 103) 

nämner hur det i Revisorslagen (SFS 2001:883) finns en del förhållanden som kan utgöra 

ett hot mot revisorns oberoende. Ännu en fördel respondenterna belyser är att de i framtiden 

kommer kunna erbjuda kunderna  

andra tjänster, exempelvis att de samarbetar med banker och försäkringsbolag som kunden 

får tillgång till. Sådana tjänster har de inte kunnat erbjuda när de var kopplade till en 

revisionsbyrå. 
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En till fördel som en respondent från en kopplad byrå ser, är det underlättar att göra 

kombinerat bokslut och revision och denne tror att ledtiden mellan dessa blir snabbare. 

Vidare menar en annan respondent att byrån är en av få större byråer som kan erbjuda både 

revision och redovisning och beskriver hur oberoendereglerna inte utgör ett hinder att utföra 

kombiuppdrag för mindre bolag, vilket Brännström (2014) beskriver som att utföra flera 

tjänster för samma kunder. I ett kombiuppdrag kan ett företag köpa både redovisning, 

rådgivning och revision av samma byrå vilket är kostnadseffektivt för ett mindre företag, 

däremot kan revisorns oberoende ifrågasättas (Brännström, 2014). Ytterligare en respondent 

från en kopplad byrå berättar att kunden bara behöver ha en byrå kopplad till sig, vilket de 

ser som fördel samt att de på byrån lättare kan kommunicera med varandra. Fördelar som 

en respondent från en självständig byrå lägger vikt vid är att redovisningskonsulten på ett 

annat sätt utvecklas i sin roll när de inte tillhör en revisionsbyrå. Med detta menar 

respondenten att när de var kopplad till en revisionsbyrå så var det revisorerna som 

bestämde hur exempelvis bokföringen skulle skötas. En annan respondent från en 

självständig byrå beskriver hur de nu kan jobba på fler företag tillsammans, vilket de inte 

kunde göra när de var kopplade till en revisionsbyrå. De fördelar som respondenterna från 

en självständig byrå belyste går återigen att koppla till det Campbell & Houghton (2015, s. 

123) nämner om intressekonflikter.  

 

De nackdelar som en respondent ser med att vara kopplad till en revisionsbyrå är att de inte 

kan genomföra alla tjänster för större kunder då de också har revisionen för den kunden. 

Däremot beskriver respondenten hur detta inte är ett stort problem lokalt utan att det är ett 

större problem i exempelvis Stockholm. Detta eftersom byråer där arbetar med större bolag 

och kan inte erbjuda redovisningstjänster till samma kund på grund av oberoenderegler och 

jävsproblematiken. Detta styrks av Kueppers & Sullivan (2010, s. 289) som i sin studie 

nämner att revisorns uppgift är att oberoende planera och utföra revisionen för att garantera 

att kundens finansiella rapporter inte innehållet felaktigheter. Jävsproblematiken styrks 

ytterligare enligt 17 §, kap. 9 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), där det står att när en 

revisor är jävig har denne inte längre behörigheten att vara revisor i bolaget där jävet 

föreligger. En annan respondent från en kopplad byrå nämner hur denne tror att det kan vara 

svårare att granska något som en person på samma byrå utfört. Nackdelar en respondent 

från en självständig byrå ser är att när de förut var kopplade till en revisionsbyrå kunde de 

få affärer då kunden ville ha både redovisning och revision. Däremot nämner respondenten 

att detta egentligen inte är ett problem och att de idag har fortsatt goda kontakter med 

revisorerna de jobbade med tidigare vilket gör att de rekommenderar varandra till kunden. 

Flera respondenter berättar att en negativ aspekt med att vara självständig är att deras byråer 

endast finns i Sverige och att deras varumärke inte är lika starkt som det varit tidigare då de 

tillhört en revisionsbyrå, detta medför att de måste marknadsföra varumärket och få 

medarbetare att vilja arbeta hos dem. Detta går att koppla till Berry & Seltman (2007, s. 

200-201) som också beskriver utmaningar med att skapa ett starkt varumärke för ett nytt 

tjänsteföretag och Kempe (2013, s. 11) beskriver att Big four är globalt stora revisionsbyråer 

med starka varumärken.  En respondent nämner också hur det blir svårare att karriärmässigt 

klättra från redovisning till revision i och med att de inte tillhör en revisionsbyrå.  

 

Alla förutom en av respondenterna som tillhör en revisionsbyrå, tror att de kommer behålla 

sin redovisningsverksamhet även i framtiden. Flera av respondenterna menar att beslutet 

redan skulle ha blivit taget om det hade varit så att de skulle sälja av sin 

redovisningsverksamhet. Majoriteten av respondenterna från de självständiga byråer tror att 

det är en trend att sälja av sin redovisningsverksamhet och att det kommer ske liknande 

uppköp på marknaden framöver och en del respondenter är helt övertygade om att det 

kommer ske uppköp i någon form i framtiden. En respondent nämner hur denne tror att 
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deras byrå kommer växa genom att de köper upp befintliga aktörer och en annan beskriver 

hur du ska vara oberoende på en revisionsbyrå och att de som inte säljer sin 

redovisningsverksamhet gör fel.  

 

6.6 Analysmodell 
Via det empiriska underlaget och analysen ser vi vilka av våra faktorer som 

påverkar  redovisningskonsultens framtid, alla faktorer kommer att ha en viss effekt på 

redovisningskonsultens framtid, men förmodligen inte lika mycket. Det empiriska 

underlaget både stödjer den teoretiska referensramen och utvecklar den eftersom det inom 

vissa områden finns lite eller ingen forskning alls inom området. I figur 2 visar vi en 

påbyggnad av den modell som presenteras i den teoretiska referensramen (se figur 1). 

Modellen sammanfattar viktiga punkter som kan ses i analysen för vardera faktor. De 

faktorer som påverkar redovisningskonsultens framtid har en helt rak linje medan reglering 

har en streckad linje eftersom den faktorn kan eventuellt komma att påverka rollen i 

framtiden. Modellen diskuteras vidare i kapitel 7 för att kunna besvara studiens syfte och 

problemformulering och således dra slutsatser.  

 

 
Figur 2: Utvecklad analysmodell. 
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7. Avslutande diskussion 
________________________________________________________________________ 

I det avslutande kapitlet återkopplar vi till studiens syfte och problemformulering, för att 

sedan presentera tre kategorier med slutsatser som besvarar detta utifrån analyskapitlet. 

Vidare redogör vi för studiens kunskapsbidrag, praktiska rekommendationer och 

samhälleliga aspekter. Till sist kommer vi avsluta uppsatsen med att ge förslag till vidare 

forskning.  

________________________________________________________________________ 

 

7.1 Slutsatser 
Studiens syfte är att studera redovisningskonsultens framtida yrkesroll utifrån faktorerna, 

(1) digitalisering och automatisering, (2) redovisningskonsultens attraktion, (3) rådgivning 

och nya tjänster samt (4) reglering. Ytterligare en aspekt som undersöks i denna studie är 

om det finns eventuella skillnader mellan byråer som är kopplade till en 

redovisningsverksamhet respektive de som är självständiga. Genom att 

intervjua  redovisningskonsulter från byråer som är både kopplade och självständiga, har 

det empiriska materialet samlats in. Därefter har materialet analyserats genom att koppla 

det empiriska materialet till den teoretiska referensramen vilket resulterat i tre slutsatser 

som besvarar studiens forskningsfråga: 

 

Hur ser de större byråerna på redovisningskonsultens framtida yrkesroll och finns det 

någon skillnad mellan byråer som idag har en självständig redovisningsenhet respektive 

de som är kopplade till en revisionsbyrå? 

 

7.1.1 Slutsats 1:  Faktorer som påverkar redovisningskonsultens framtida 

yrkesroll 
I analysen och i figur 2 framgår det att digitalisering och automatisering har en påverkan på 

redovisningskonsultens framtid oavsett vilken byrå redovisningskonsulten arbetar på. De 

slutsatser vi kommer med är således att automatiseringen medför att hanteringen av löpande 

redovisning samt bokslut effektiviseras och ersätter därmed det arbete som tidigare utförts 

manuellt. Några respondenter är dock osäkra på om det kommer hända så mycket inom 

yrket på fem år, men majoriteten av redovisningskonsulterna bedömer att nästan alla kunder 

kommer vara papperslösa inom fem år och således även digitala. Dessa respondenter 

uppfattar det som att utvecklingen kommer att gå fort. Därmed drar vi slutsatsen att inom 

tidsperioden som studeras kommer kunderna i framtiden vara digitala och 

redovisningskonsulterna kommer arbeta helt digitalt. Vår studie indikerar på att 

redovisningskonsulten redan idag inte behöver befinna sig på kontoret för att utföra sina 

arbetsuppgifter, vilket kommer vara ännu enklare inom fem år när kunderna är digitala och 

allt finns tillgängligt via molntjänster. Däremot drar vi slutsatsen att det även i framtiden 

kommer vara av värde att befinna sig på kontoret för att kunna ha en god relation med 

kollegor och kunder samt för att behålla en bekväm arbetsmiljö. 

 

Vidare är en slutsats vi också drar att det i framtiden fortsatt kommer vara viktigt med 

personal som är öppen för förändringar och vill utveckla sitt arbetssätt, då den yngre 

generationens kunder kommer kräva att de ska vara digitala. Ytterligare en slutsats vi 

kommit fram till är att tiden som redovisningskonsulten sparar i och med automatiseringen 

kommer denne främst att lägga på att erbjuda rådgivning till kunderna. 

Redovisningskonsulten kommer i framtiden vara kundens främsta bollplank och inte endast 

den som levererar siffror som tidigare. Digitaliseringen kommer möjliggöra att 

redovisningskonsulten ständigt har uppdaterade siffror, vilket gör att denne kommer kunna 
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vara mer involverad i kundens dagliga beslut och investeringar. Detta kommer i framtiden 

innebära att andra typer av egenskaper hos anställda värdesätts och det kommer bli viktigare 

att vara social, analytisk, kunnig inom IT och vara duktig på att bemöta kunder och sälja in 

tjänster till nya och befintliga kunder. 

 

Vidare är en slutsats vi drar att det är en utmaning för samtliga byråer att attrahera nya 

medarbetare och att det kommer fortsätta vara tufft även i framtiden beroende på 

förändringarna som sker inom yrket. Utmaningen är att marknadsföra yrket i och med att 

rollen förändras, att förändra människors syn på att redovisningskonsultens yrke ska vara 

tråkigt och enformigt till att idag vara ett mer socialt yrke. Det är även viktigt att i framtiden 

marknadsföra att yrket är utvecklande och lärorikt samt att byråerna erbjuder bra förmåner 

för den anställde som medför att yrket är flexibelt.  

 

De enkla redovisningstjänsterna kommer i framtiden gå snabbare att utföra, men efterfrågan 

på redovisningskonsulter och redovisningstjänster i stort bedöms öka i och med att många 

företag väljer att inte ha en egen anställd inom ekonomi. En slutsats vi således gör är att 

redovisningskonsulten kommer ha en viktigare roll för företagare i framtiden då de kommer 

att fungera som deras bollplank. Slutligen visar det att konkurrensen är något som kommer 

ha en stor effekt på redovisningskonsultens framtid i och med att nya aktörer ständigt 

uppstår från andra branscher som väljer att sälja helt digitala redovisningstjänster. Det blir 

således en utmaning för redovisningskonsulterna att förklara mervärdet för kunderna att 

behålla dem istället för att endast tänka på priset.  

 

Slutligen ser vi att faktorerna attraktion, rådgivning och nya tjänster samt reglering är en 

effekt av digitalisering och automatiseringen. Detta eftersom digitalisering och 

automatisering påtvingar utvecklingen av redovisningskonsultens yrke och således påverkar 

även de övriga faktorerna i studien. Avsnitten överlag som berör faktorerna i studien är 

därav sammankopplade med varandra, varför det vissa gånger är svårt att placera 

respondenternas svar under en viss kategori.  

 

7.1.2 Slutsats 2: Faktorer som eventuellt påverkar redovisningskonsultens 

framtida yrkesroll 
För redovisningskonsultens framtida yrkesroll är en slutsats att lagstiftning och reglering 

kommer ha en mindre påverkan. Flera av våra respondenter har uttryckt en åsikt om att de 

inte anser att lagstiftningen är med i utvecklingen kring automatiseringen, men de har heller 

inte uttryckt att det är något hinder för den framtida yrkesrollen. Vi kan därmed dra 

slutsatsen att denna faktor har en mindre påverkan på redovisningskonsultens framtida 

yrkesroll. I och med att ett flertal respondenter ser ny reglering som exempelvis GDPR som 

en ökad administration och att de i framtiden troligtvis kommer ha fler krav på sig, bedömer 

vi att det även i framtiden kan uppstå nya regleringar och krav som kan komma att påverka 

yrkesrollen. Däremot är detta  svårt att bedöma utifrån respondenternas svar och därmed 

svårt att veta i vilken omfattning redovisningskonsultens yrkesroll kommer påverkas av nya 

regleringar och krav i framtiden.   

 

7.1.3 Slutsats 3: Jämförelse mellan kopplade och självständiga byråer 
Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan kopplade och självständiga byråer i förhållande 

till vilka styrkor och svagheter de ser beroende på vilken byrå de tillhör. En slutsats vi 

därmed kan konstatera är att de fördelar som en kopplad byrå ser är att de kan erbjuda 

kunden både redovisning och revision under samma tak och att de därmed blir mer 

konkurrenskraftiga på marknaden. De fördelar som en självständig byrå ser är att de kan 

vara helt oberoende och inte behöver fundera över om de är jäviga, detta gör att de dels kan 

sälja redovisningstjänster till alla företag oavsett storlek samt att de kan börja sälja andra 
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typer av tjänster. De kan även ingå andra typer av samarbeten än vad de tidigare har kunnat 

vilket de ser som konkurrenskraftigt för att kunna växa. Ytterligare en slutsats vi drar är att 

det finns skillnader mellan kopplade och självständiga byråer när det kommer till de 

nackdelar som de ser. Nackdelarna kopplade byråer berör är att de inte kan utföra alla 

tjänster för större kunder om de också är revisor för den kunden i och med oberoenderegler 

och jäv. Däremot är detta inget större bekymmer lokalt då de till största del har mindre- och 

medelstora kunder. De nackdelar en självständig byrå ser är att de måste bygga upp ett nytt 

och starkt varumärke för att kunna ha ett lika starkt varumärke som innan när de hörde 

samman med en revisionsbyrå samt att de idag endast existerar i Sverige. 

 

Vi bedömer att det finns en skillnad gällande hur kopplade- respektive självständiga byråer 

ser på redovisningskonsultens framtida yrkesroll, eftersom kopplade anser att själva 

byråförhållandet kommer se ut på liknande sätt som det gör idag då de troligtvis inte 

kommer sälja sin redovisningsverksamhet inom fem år. Självständiga byråer tror däremot 

att det kommer hända mycket på fem år och att de kommer kunna erbjuda flera tjänster och 

samarbeta med andra aktörer och således växa. Avslutningsvis är en slutsats att de fördelar 

som en byrå från ett perspektiv ser, är nackdelar sett från det andra perspektivet. Det är svårt 

att dra en slutsats om framtiden eftersom ingen vet hur den kommer att se ut, men studiens 

resultat kan ses som riktlinjer till hur framtiden kan te sig.  

 

Vi är medvetna om att ett hinder med en kvalitativ metod är att resultatet inte går 

generaliseras till en annan miljö (Bryman, 2018, s. 217 & 484) och syftet med studien är 

inte att applicera resultatet på en annan miljö. Däremot är en slutsats vi kommit fram till att 

studiens resultat hade blivit liknande även om studien genomförts med ett större antal 

respondenter men utifrån samma förutsättningar. Detta eftersom vi anser att en teoretisk 

mättnad uppstod efter att vi genomfört åtta intervjuer, då respondenterna gav liknande svar. 

Vi bedömer därför att ytterligare intervjuer inte hade genererat någon ny kunskap till 

studien. 

 

7.2 Kunskapsbidrag 
Studien resulterar i ett kunskapsbidrag genom att skapa en bredare förståelse för hur 

redovisningskonsultens framtida yrkesroll kommer att se ut med hjälp av faktorerna 

digitalisering och automatisering, redovisningskonsultens attraktion, rådgivning och nya 

tjänster samt reglering. I och med att branschen ständigt utvecklas och förändras är det ett 

argument till varför en uppdaterad studie har ansetts vara betydelsefull. Vi har även med 

studien tillfört ett nytt perspektiv genom att undersöka om det finns någon skillnad i hur 

byråer som är kopplad till en revisionsbyrå ser på framtiden jämfört med en självständig 

byrå, vilket är en ny aspekt då detta skedde under 2018. Ytterligare ett argument till varför 

studien bidrar med kunskap är att redovisningskonsulten ofta åsidosätts i studier då revisorn 

ofta prioriteras, men i och med att fler företag väljer bort revisorn blir redovisningskonsulten 

mer värdefull för små och medelstora företag i Sverige, varför vi anser det behövs en 

uppdaterad studie baserad på enbart redovisningskonsultens framtid.  

 

7.3 Praktiska rekommendationer och samhälleliga aspekter 
Resultatet av denna studie riktar sig främst till redovisningskonsulter som arbetar inom 

yrket och är intresserade av hur yrkesrollen kan komma att förändras i framtiden för att vara 

medvetna om hur de behöver anpassa sig för att följa med utvecklingen. Resultatet kan även 

underlätta för redovisningsbyråer att veta vilka faktorer de behöver fokusera på för att kunna 

vara konkurrenskraftiga i framtiden, exempelvis genom att hjälpa personalen att rotera om 

till rådgivning men också att börja marknadsföra yrket på ett annorlunda sätt. Även 

ekonomistudenter som efter studierna är intresserade av att arbeta inom yrket kan ha nytta 
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av att studien genom att förbereda sig på bästa sätt för att passa inom yrket och även för att 

få en inblick över vad yrket innebär och således få en mer korrekt bild av yrket.  

 

Redovisningskonsulten har en viktig roll i samhället i och med att de sammanställer 

finansiell information för företag. Den auktoriserade redovisningskonsulten bär på liknande 

sätt som en revisor en kvalitetsstämpel att informationen som redovisas innebär kvalitét och 

trovärdighet. För mindre företag som enligt lag inte behöver anlita en revisor kan 

redovisningskonsulten bära detta ansvar och således har redovisningskonsulten en viktig 

roll för företagens intressenter och därmed samhället. Eftersom yrket har en påverkan på 

samhället är det också av intresse för samhället att se hur redovisningskonsultens framtid 

kommer att se ut, vilket vår studie bidrar med.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Då studien har genomförts i Umeå, Skellefteå samt Örnsköldsvik är det en intressant aspekt 

att genomföra studien på andra marknader, exempelvis Stockholm. Detta för att se om 

resultatet blir detsamma eftersom byråerna i Stockholm generellt har större kunder, varför 

oberoende- och jävsproblematiken kan tänkas vara vanligare förekommande i det dagliga 

arbetet och således vara ett större hinder för byråerna att erbjuda kunden både revision och 

redovisning. Det kan också vara av intresse att inkludera andra faktorer som kan tänkas 

påverka redovisningskonsultens framtid utöver faktorerna digitalisering och 

automatisering, redovisningskonsultens yrkesroll och attraktion, rådgivning och nya tjänster 

samt reglering. Detta för att få ett bredare perspektiv på hur yrkesrollen kan komma att se 

ut i framtiden och även utesluta om det är några faktorer som inte kommer ha någon större 

påverkan på rollen.  

 

Trots att vi bedömer att svaren hade blivit liknande med ett större antal respondenter, kan 

det vara av värde att genomföra samma studie fast med fler respondenter från de olika 

kontoren för att säkerställa att det verkligen blir liknande svar. Detta eftersom respondenter 

kan svara olika beroende på hur denne är som person och vilka erfarenheter denne har och 

därför är det svårt att veta hur det verkliga utfallet blir. Ytterligare en aspekt som kan vara 

av intresse att studera i framtiden är hur revisionsbyråerna kan tänkas påverkas av att vara 

självständiga och inte och vad det har för effekt på revisorsyrket. Vidare är ett förslag till 

forskning att det kan vara av intresse att genomföra studien om fem år för att se om utfallet 

blev som vi har studerat med vår framtidsstudie.  

 

 

 

  



56 

 

Referenslista 
 

Ackerley, N. (2018). G.D.P.R. Veterinary Nursing Journal, 33 (6), 161-161.  

 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. 2:a uppl. 

Stockholm:Liber.  

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion. 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Aspia (2018). Redovisning. Aspia. https://www.aspia.se/vart-

erbjudande/redovisning/?gclid=EAIaIQobChMI2_zSxa_K4AIVUIGyCh3wBwzJEAAYB

CAAEgJOr_D_BwE#/ [Hämtad 2019-02-20]. 

 

Berry, L., & Seltman, K. (2007). Building a strong services brand: Lessons from Mayo 

Clinic. Business Horizons, 50, 199-209. 

 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2018). Varför vetenskap?. 4:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bokföringsnämnden (u.å.). Välkommen till Bokföringsnämnden. Bokföringsnämnden. 

http://www.bfn.se [Hämtad 2019-02-08]. 

 

Bokföringsnämnden (2019). Arkivering. Bokföringsnämnden. 

http://www.bfn.se/sv/fragor-och-svar/arkivering [Hämtad 2019-03-12]. 

 

Boswell, W.R., & Olson-Buchanan, J.B. (2007). The Use of Communication 

Technologies After Hours: The role of Work Attitudes and Work-Life Conflict. Journal of 

Management, 33 (4), 592-610. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 3:e uppl. Malmö: Liber AB 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3:e uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Brännström, D. (2014, 24 april). Nyttan av kombiuppdragen. Dan Brännström. [Personlig 

hemsida]. http://danbrannstrom.se/nyttan-av-kombiuppdragen [Hämtad 2019-03-06]. 

 

Brännström, D. (2015). Ingen är längre rädd för robotens ankomst. Tidningen Balans, 

[Online] 2 januari. Tillgänglig via; https://www.tidningenbalans.se/ledare/ingen-ar-langre-

radd-robotens-ankomst/ [Hämtad 2019-02-06]. 

 

Campbell, T., & Houghton, K. (2005). Ethics and Auditing. Canberra: ANU press. E-bok. 

 

Carlsson, J. (2018). Digitalisering och redovisning: redovisningskonsultens framtid. 

Ageras, [Online] 12 februari. Tillgänglig via; https://www.ageras.se/blogg/framtidens-

redovisningskonsult-jobb-i-en-digitaliserad-omvarld 

[Hämtad 2019-03-06]. 

 

Carnegie, G. D., Napier, C. J. (2010). Traditional Accountants and Business Professionals: 

Portraying the Accounting Profession After Enron. Accounting, Organizations and 

Society, 35, 360-376.  

https://www.aspia.se/vart-erbjudande/redovisning/?gclid=EAIaIQobChMI2_zSxa_K4AIVUIGyCh3wBwzJEAAYBCAAEgJOr_D_BwE#/
https://www.aspia.se/vart-erbjudande/redovisning/?gclid=EAIaIQobChMI2_zSxa_K4AIVUIGyCh3wBwzJEAAYBCAAEgJOr_D_BwE#/
https://www.aspia.se/vart-erbjudande/redovisning/?gclid=EAIaIQobChMI2_zSxa_K4AIVUIGyCh3wBwzJEAAYBCAAEgJOr_D_BwE#/
http://www.bfn.se/
http://www.bfn.se/sv/fragor-och-svar/arkivering
http://danbrannstrom.se/nyttan-av-kombiuppdragen
https://www.tidningenbalans.se/ledare/ingen-ar-langre-radd-robotens-ankomst/
https://www.tidningenbalans.se/ledare/ingen-ar-langre-radd-robotens-ankomst/
https://www.ageras.se/blogg/framtidens-redovisningskonsult-jobb-i-en-digitaliserad-omvarld
https://www.ageras.se/blogg/framtidens-redovisningskonsult-jobb-i-en-digitaliserad-omvarld


57 

 

 

Carretero, J., & Blas, J.G. (2014). Introduction to cloud computing: platforms and 

solutions. Cluster Comput, 17, 1225 - 1229. 
 

Cernusca, L., & Balaciu, D.E. (2015). The Perception of the Accounting Students on the 

Image of the Accountant and the Accounting Profession. Journal of Economics and 

Business Research, 21 (1), 7-24.  

 

Chae, B. (2010). An evolutionary framework for service innovation: insights of 

complexity theory for service science. International Journal of Production Economics, 

135, 813-822. 

 

CNN (2018, 23 april). Enron Fast Facts. CNN Library. 

https://edition.cnn.com/2013/07/02/us/enron-fast-facts/index.html [Hämtad 2019-03-04].  

 

Cöster, M., & Westelius, A. (2016). Digitalisering. 1:a uppl. Stockholm: Liber.  

 

Davis, JT, Hadley, J., & David, H. (2015). Paperless Processes: Survey of CPA firms in a 

smaller market regarding obstacles, challenges and benefits of implementation. 

International Journal of the Academic Business World, 9 (1), 49-59. 

 

Denscombe, M. (2014). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dirican, C. (2015). The Impacts of Robotics, Artificial Intelligence On Business and 

Economics. Procedia social and behavioral sciences, 195, 564-573. 

 

FAR (u.å.a). Vad gör en redovisningskonsult?. FAR.  

https://www.far.se/medlemskategorier/redovisningskonsult/vad-gor-en-auktoriserad-

redovisningskonsult/ [Hämtad 2019-02-01].  

 

FAR (u.å.b). Auktoriserad redovisningskonsult FAR. FAR. 

https://www.far.se/medlemskategorier/redovisningskonsult/auktoriserad-

redovisningskonsult-far/ [Hämtad 2019-02-01]. 

 

Fernandez, D. & Aman, A. (2018). Impacts of Robotic Process Automation on Global 

Accounting Services. Asian Journal of Accounting and Governance, (9), 141-150.  

     

Frey, C. B. & Osborne, M. A. (2013). The Future Of Employment: How Susceptible Are 

Jobs To Computerisation? University of Oxford, 114, 254-280. 

 

Gerstenfeld, S. (2015). Snart 2016 - dags att få kasta kvittot! Tidningen Balans. [Online] 

24 september. Tillgänglig via; https://www.tidningenbalans.se/debatt/snart-2016-dags-att-

fa-kasta-kvittot/ [Hämtad 2019-03-12]. 

 

Ghasemi, M., Shafeiepour, V., Aslani, M., & Barvayeh, E. (2011). The impact of 

Information Technology (IT) on moderns accounting systems. Procedia - Social and 

behavioral Sciences, 28, 112-116. 

 

Hadjipetri Glantz, S. (2018). Grattis ark till tio år. Tidningen Balans, december 2018, s. 

14-18.  

 

https://edition.cnn.com/2013/07/02/us/enron-fast-facts/index.html
https://www.far.se/medlemskategorier/redovisningskonsult/vad-gor-en-auktoriserad-redovisningskonsult/
https://www.far.se/medlemskategorier/redovisningskonsult/vad-gor-en-auktoriserad-redovisningskonsult/
https://www.far.se/medlemskategorier/redovisningskonsult/auktoriserad-redovisningskonsult-far/
https://www.far.se/medlemskategorier/redovisningskonsult/auktoriserad-redovisningskonsult-far/
https://www.tidningenbalans.se/debatt/snart-2016-dags-att-fa-kasta-kvittot/
https://www.tidningenbalans.se/debatt/snart-2016-dags-att-fa-kasta-kvittot/


58 

 

Halling, P. (2018). Varför säljer PwC av redovisningsdelen? Tidningen Balans. [Online] 1 

mars. Tillgänglig via; https://www.tidningenbalans.se/nyheter/varfor-saljer-pwc-av-

redovisningen/?fbclid=IwAR0_z77kQ_XOLK3jU7GcdjSyoY4njhBxJyUyuBkQcKhePNL

sQqgwuwkEsPI  

[Hämtad 2019-02-06]. 

 

Hertog, P., Aa, W., & Jong, M.W. (2010). Capabilities for managing service innovation: 

towards a conceptual framework. Journal of Service Management, 21 (4), 490-514. 

 

Hines, R.D. (1989). Financial Accounting Knowledge, Conceptual Framework Projects 

and the Social Construction of the Accounting Profession. Accounting, Auditing and 

Accountability Journal, 2, 72-92.  

 

IK Investment Partners (2018). KPMG Sweden sells Business Accounting Services 

division to IK Investment Partners. Pressmeddelande 2018-06-18.  

 

Johansson, L.G. (2018). Introduktion till vetenskapsteorin. 4:e uppl. Stockholm: Thales.  

 

Johansson Lindfors, M.B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jordan, A.S. (1999). The impact technology is having on the accounting profession. 

Journal of Accounting Education, 17, 341-348.  

       

Kempe, M. (2013). Framtidens rådgivning, redovisning och revision - En resa mot år 

2025. [Rapport]. Kairos Future, FAR. https://www.far.se/globalassets/trycksaker-

pdf/far_rapport_kairos-future_ensidig.pdf [Hämtad 2019-02-07].  

 

Kueppers, R.J., & Sullivan, K.B. (2010). How and why an independent audit matters. 

International Journals of Disclosure and Governance, 7 (4), 286-293. 

 

Krafft, G. & Kempe, M. (2016). Nyckeln till framtiden: framtidens redovisning, revision 

och rådgivning i det digitala landskapet. [Rapport]. Kairos Future, FAR. 

https://www.far.se/globalassets/trycksaker-pdf/nyckeln-till-framtiden_uppslag.pdf 

[Hämtad 2019-02-08].  

 

Makridakis, S. (2017). The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact 

on society and firms. Futures. 90, 46-60.  

 

Marinescu, D.C. (2013). Cloud Computing: Theory and Practice. Boston: Morgan 

Kaufmann. E-bok.  

 

Marteng, C. (2016). Papper eller digitalt - hur arkiverar jag mitt material på rätt sätt? 

Tidningen Balans. [Online] 13 januari. Tillgänglig via; 

https://www.tidningenbalans.se/nyheter/papper-eller-digitalt-hur-arkiverar-jag-mitt-

material-pa-ratt-satt/ [Hämtad 2019-03-12].  

 

Marteng, C. (2018). Byråerna om PwC:s försäljning av redovisningsdelen: “skakade om 

branschen”. Tidningen Balans. [Online] 1 mars. Tillgänglig via; 

https://www.tidningenbalans.se/nyheter/byraerna-om-pwcs-forsaljning-av-redovisningen-

skakade-om-branschen/  [Hämtad 2019-02-12].  

  

https://www.tidningenbalans.se/nyheter/varfor-saljer-pwc-av-redovisningen/?fbclid=IwAR0_z77kQ_XOLK3jU7GcdjSyoY4njhBxJyUyuBkQcKhePNLsQqgwuwkEsPI
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/varfor-saljer-pwc-av-redovisningen/?fbclid=IwAR0_z77kQ_XOLK3jU7GcdjSyoY4njhBxJyUyuBkQcKhePNLsQqgwuwkEsPI
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/varfor-saljer-pwc-av-redovisningen/?fbclid=IwAR0_z77kQ_XOLK3jU7GcdjSyoY4njhBxJyUyuBkQcKhePNLsQqgwuwkEsPI
https://www.far.se/globalassets/trycksaker-pdf/far_rapport_kairos-future_ensidig.pdf
https://www.far.se/globalassets/trycksaker-pdf/far_rapport_kairos-future_ensidig.pdf
https://www.far.se/globalassets/trycksaker-pdf/nyckeln-till-framtiden_uppslag.pdf
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/papper-eller-digitalt-hur-arkiverar-jag-mitt-material-pa-ratt-satt/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/papper-eller-digitalt-hur-arkiverar-jag-mitt-material-pa-ratt-satt/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/byraerna-om-pwcs-forsaljning-av-redovisningen-skakade-om-branschen/
https://www.tidningenbalans.se/nyheter/byraerna-om-pwcs-forsaljning-av-redovisningen-skakade-om-branschen/


59 

 

Marton, J., Sandell, N. & Stockenstrand, A.K. (2015). Redovisning från bokföring till 

analys. 1.1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Mendlowitz, E. (2014). Still an Innovative Profession. The CPA Journal, 84 (8), 11.  

 

Moberg, K., Valentin, N., & Åkersten, P. (2014). Bolagsrevisorn. 4:e uppl. Stockholm: 

Norstedts Juridik. 

 

O’leary, D.E. (1991). Artificial Intelligence and Expert Systems in Accounting Databases: 

Survey and Extensions. Expert Systems With Applications. 3, 143-152. 

 

Pan, G. & Seow, P.S. (2016). Preparing accounting graduates for digital revolution: A 

critical review of information technology competencies and skills development. Journal of 

Education for Business, 91(3), 166-175. 

 

SFS 1995:1554. Årsredovisningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 1999:1078. Bokföringslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2001:883. Revisorslagen. Stockholm: Justitiedepartementet.  

 

SFS 2005:551. Aktiebolagslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

Sigbladh, R. (2018). Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult 

- ett viktigt framtidsyrke. Tidningen Konsulten. [Online] 24 augusti. Tillgänglig via; 

https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/oppet-brev-till-yh-myndigheten-auktoriserad-

redovisningskonsult-ett-viktigt-framtidsyrke/ [Hämtad 2019-02-12]. 

 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B.M. (2013). Kunskapens former. 3:e uppl. Stockholm: Liber.  

 

SRF Konsulterna. (u.å). GDPR- nya dataskyddsförordningen. SRF Konsult. 

https://www.srfkonsult.se/gdpr-general-data-protection-regulation/ [Hämtad 2019-03-12]. 

 

Stiftelsen för strategisk forskning (2014). Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - 

Utmaningar för Sverige. SFF. Tillgänglig via; https://strategiska.se/app/uploads/varannat-

jobb-automatiseras.pdf [Hämtad 2019-02-11]. 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken. 5:e uppl. Eslöv: Lorentz Förlag. 

 

Söderlind, O. (2013, 15 augusti). Konkursförvaltaren om Prosolvia-domen. Affärsvärlden. 

https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/konkursforvaltaren-om-prosolvia-domen-

6652447  [Hämtad 2019-02-12]. 

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wiklund, P. (2018). Strukturomvandling när revisionsbjässar säljer av. Civilekonomen. 

[Online] 27 november. Tillgänglig via; 

https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/oppet-brev-till-yh-myndigheten-auktoriserad-redovisningskonsult-ett-viktigt-framtidsyrke/
https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/oppet-brev-till-yh-myndigheten-auktoriserad-redovisningskonsult-ett-viktigt-framtidsyrke/
https://www.srfkonsult.se/gdpr-general-data-protection-regulation/
https://strategiska.se/app/uploads/varannat-jobb-automatiseras.pdf
https://strategiska.se/app/uploads/varannat-jobb-automatiseras.pdf
https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/konkursforvaltaren-om-prosolvia-domen-6652447
https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/konkursforvaltaren-om-prosolvia-domen-6652447


60 

 

https://www.civilekonomen.se/aktuellt/revisionsbjassar-strukturerar-om/ [Hämtad 2019-

03-14]. 

 

Wiik Andreassen, R. (2017, 13 september). Detta är framtiden för redovisningsbranschen. 

Azets. https://www.azets.se/blogg/detta-ar-framtiden-for-redovisningsbranschen/ [Hämtad 

2019-02-04].

https://www.civilekonomen.se/aktuellt/revisionsbjassar-strukturerar-om/
https://www.azets.se/blogg/detta-ar-framtiden-for-redovisningsbranschen/


 
 

 

  



 
 

Appendix 1: Mejlmall 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet som läser vår sista termin 

på Civilekonomprogrammet och skriver därmed för fullt på vårt examensarbete. Vår 

studie syftar till att undersöka redovisningskonsultens framtid. Vi har också till syfte att 

undersöka om det finns skillnader i framtidssynen mellan de byråer som har en 

redovisningsverksamhet kopplat till en revisionsbyrå eller inte.  

  

Vi är väldigt tacksamma om er byrå vill delta i vår undersökning och om vi kan komma 

i kontakt med två redovisningskonsulter hos er som kan avvara cirka en timme för en 

intervju gällande redovisningskonsultens framtid. Vi ser gärna att 

redovisningskonsulterna har jobbat några år i branschen för att de ska ha hängt med i 

utvecklingen som skett de senaste åren. Vi ser helst att intervjuerna sker under vecka 13 

eller 14, men skulle detta inte fungera så är vi flexibla. Främst ser vi att intervjuerna sker 

personligen men det går det även bra att göra intervjun via telefon om det behövs. 

 

Återkoppla gärna till någon av oss så snart som möjligt, om ni vill delta i vår 

undersökning. Har ni några frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av er, 

antingen via mejl eller telefon. 

  

  

Med vänliga hälsningar, 

 

Jenny Enberg 

Mejladress: 

Telefon: 

 

Natalie Pålsson 

Mejladress: 

Telefon: 

 

 

  



 
 

  



 
 

Appendix 2: Intervjuguide 

 

Väsentlig information om intervjun 

• Fråga respondenten om denne samtycker till inspelning av intervjun. 

• Kort presentation om oss och information om studien och dess syfte.  

• Informera respondenten om att svaren kommer att hanteras konfidentiellt och att 

denne kommer vara anonym.  

• Informera att begreppet framtiden rör sig 5 år framåt.  

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken är din jobbtitel och skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter?  

2. Hur många år har du arbetat som redovisningskonsult? 

3. Vilka tjänster erbjuder er byrå? 

 

Öppna frågor: kring förändringar i redovisningskonsultens yrke 

4. Om du skulle jämföra hur yrket var när du började jobba jämfört med hur hur 

yrket ser ut idag, ser du några skillnader? 

5. Om du tänker dig framtiden, hur tror du då att redovisningskonsultens yrke 

kommer att se ut? 

6. Vilka potentiella möjligheter och/eller hot kan tänkas bli aktuella för er byrå i 

framtiden? 

 

Riktade frågor: kring förändringar i redovisningskonsultens yrke 

• Kort information om de faktorer studien har för avsikt att undersöka. 

7. Hur ser du kring digitalisering och automatisering när det kommer till framtiden 

för redovisningskonsulten? 

8. Krävs det att ni befinner er på kontoret för att ni ska kunna utföra era 

arbetsuppgifter eller finns det andra lösningar? 

9. I och med att redovisningen automatiseras, upplever du att lagstiftningen följer 

utvecklingen? 

10. Hur tror du att tjänsteutbudet som ni erbjuder era kunder kan tänkas se ut i 

framtiden? 

11. Resonera kring yrkets attraktion i framtiden, både när det kommer till potentiella 

och befintliga medarbetare? 

 

Efterfrågan på redovisningstjänster och konkurrens på marknaden 

12. Hur ser du på efterfrågan av redovisningstjänster både idag och om du skulle 

resonera kring framtiden? 

13. Ser du någon konkurrens på marknaden bland redovisningstjänster och hur tror 

du att den kommer te sig i framtiden? 
 

 

  



 
 

Eventuella skillnader mellan självständiga och kopplade 

redovisningverksamheter 

14. (Till kopplade) Vilka eventuella möjligheter och hinder ser du med att er 

redovisningsverksamhet tillhör en revisionsbyrå? 

15. (Till kopplade) I och med att ni tillhör en revisionsbyrå, hur resonerar du kring 

redovisningskonsultens framtid? Tror du att er byrå kommer att behålla 

redovisningsverksamheten, även i framtiden? 
 

16. (Till självständiga) Vilka eventuella möjligheter och hinder ser du med att er 

redovisningsverksamhet är fristående, alltså inte kopplad till en revisionsbyrå? 

17. (Till självständiga) I och med att ni är en självständig redovisningsverksamhet, 

hur resonerar du kring redovisningskonsultens framtid? Tror ni att ni kommer att 

köpa upp fler byråer? 

 

Avslutande frågor och information 

18. Är det något du vill tillägga angående redovisningskonsultens framtid? 
 

• Tacka för oss och uttrycka vårt tack till att respondenten upplåtit sin tid och 

deltagit i intervjun.  

• Fråga om det är okej att vi mejlar transkriberingen för att få den accepterad senare. 

• Informera att inspelningen stängs av. 
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