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Bakgrund: Professioner är något som alltid varit närvarande och det dyker ständigt upp nya 
yrken som leder till professioner. Då samhället idag präglas av ett expert- och 
kunskapssamhälle. Där syftet med en profession bland annat är att skapa självstyrda individer 
som är experter på sitt område. Men hur en profession bildas och hur den bör styras för att 
uppnå dess syfte är något som forskare inte är överens om. Det finns krav och 
definitionspunkter som enligt forskare bör uppfyllas för att ett yrke ska anses vara en 
profession. Vilket medfört att vi valt sju punkter vi kommer utgå från i studien, vilka är: 
Akademiskt utbildningskrav, Utvecklandet av färdigheter, Professionell kunskap garanters av 
examination, Det finns en yrkessammanslutning/ branschorganisation, Handlingsetik och 
lagstadgat skydd finns, Delar gemensamma värderingar och språk (identitetsskapande) och 
Heltidssyssla för de allmännas bästa. 
 
Syfte: Huvudsyftet är att bidra till ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan 
utvecklas och hur det kan påverka individer verksamma inom professionen. Särskilt betonas 
hur förändringar av standarder påverkar en yrkesprofession och individer inom den. 
 
Metod: Studien har genomförts med en hermeneutisk forskningsansats, där det studerade 
fenomenet antas utgå från ett aktörssynsätt. Den teoretiska referensramen och den empiriska 
undersökningen har omformats genom abduktion. Vidare har ett kvalitativt angreppssätt 
använts i studien, och med hjälp av en fallstudie har ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjuer genomförts. Insamling och analysering av data har skett genom inspiration från 
grundad teori.   
 
Resultat och slutsats: Studien visar på att standarder inte är nödvändigt för alla 
yrkesgrupper utan det är i yrken där trovärdigheten är viktig det är nödvändiga. Detta då 
standarder hjälper till att skapa en trovärdighet hos yrkesgruppen. Studien tyder på att målet 
med en profession är att skapa självstyrda individer, vilket är det branschorganisationer 
försöker styra individerna och verksamheten till att bli. 
 
Nyckelord: profession, standarder, individ, styrning, utvecklande, yrkesprofession, Reko, 
auktoriserade redovisningskonsulter, verksamhetsstyrning,  
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Background: Professions have always been present and there are constantly appearing new 
occupations that are leading towards professions, as the society today is characterized by an 
expert and knowledge society. The vision is to create self-directed individuals that are 
specialists within their own field. The discussion of how a profession is generated and how it 
should be directed to achieve its purpose is much controversial between different scientists. 
According to several researchers, there are certain requirements and definitions that must be 
satisfied for an occupation to be considered as a profession. Therefore, we have selected 
seven points that will be assumed in the study such as: Academic training requirements, 
development of skills, professional knowledge ensured by examination. There is a trade 
organization as well as several professional ethics and state licensing laws that share common 
values, language and full employment for the common good. This leads to the creation of an 
identity.  
  
The Purpose: The main purpose is to contribute to an increased understanding for how a 
profession can evolve and how it can affect its members. In particular, changes with respect to 
standardizations, their impact on the profession and those practicing it are addressed.  
 
Method: The study was conducted based on a hermeneutic research method whereas the 
object of study assumed was grounded on the perspective of the player. The theoretical frame 
and the empirical research have been contemplated through abduction as the starting-point.  
Henceforth, the analysis method that has been used in the study is a qualitative method, in this 
respect, a case study that involves both unstructured and semi-structured interviews. The 
collection of data has been done with a grounded theory as an inspiration for the proceeding 
of the study.  
 
Result and conclusion: The study indicates that standards are not substantial for all the 
professional groups but rather something that is desirable in professions where the 
trustworthiness is crucial. In reality, standards reinforce the credibility within professional 
groups. This study implies that trade organizations, among others, main goals are to create a 
profession whereas self-directed individuals pursue the businesses. 
 
Key words: profession, standard, individual, steering, development, vocational profession, 
Reko, certified accountant, business management, group professionals, authorized accountant, 
operating control, management accounting 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi behandla bakgrunden till ämnet vi valt studera. Vi kommer även 
behandla problematisering, problemställning och syftet med denna uppsats. Där vi sedan 
kommer ta upp studiens avgränsning och dess disposition för att skapa en tydlighet över 
studiens upplägg. Förklaringar på de vanligaste begreppen som används i studien återfinns i 
bilaga 2. 
 
1.1 Bakgrund 
Enligt Brante (2005) är en profession ett omdebatterat och svårfångat ämne. Dagens samhälle 
präglas av ett kunskaps- och expertsamhälle, vilket anses vara motivet till intresset för 
professioner (Brante, 2005). 
Evetts (2006) beskriver profession som en unik kontrolleringsform av ett arbete, som medför 
stora fördelar för marknaden och organisationen. Till en början var det få professioner inom 
vissa branscher, men idag har utvecklingen medfört fler professioner inom många olika 
branscher och yrken (Evetts, 2006). Campfield (1960) beskriver att ett professionellt yrke 
förknippas med en viss typ av utbildning, träning, erfarenhet och även en viss typ av 
personlighet.  Vilket är en del av det som krävs för att en person ska anses ha kompentensen 
som krävs för yrket (Campfield , 1960). 
 
Brante (2005) kommer fram till att professionsbegreppet har sin utgångspunkt i en högre 
formell utbildning, det vill säga universitet eller högskola. Anledningen är att 
universitetsutbildning ses som en högt avklarad utbildning. Där det finns möjlighet att erhålla 
ett examensbevis, vilket anses vara nödvändigt för att komma in i det professionella 
yrkeslivet. Professioner anses vara bärare av expertkunskap och professioner är yrken där 
inkomst och status baseras på vetenskaplig kunskap (Brante, 2005). 
Freidson (2001) tar upp att en profession kan skapas genom förmågor och kunskap. Där en 
viss förmåga inte kan läras ut, utan måste arbetas fram i det praktiska. Därför har den 
nyexaminerade utan arbetslivserfarenhet kunskapen men har inte hela förmågan ännu 
(Freidson, 2001). 
 
Svensson (2011) beskriver profession som en förvaltare av en viss typ av kunskap i en 
organiserad form som har legitimitet att genomföra samhällsuppdrag. Kunskapen ska vara 
vetenskapsbaserad och förutbestämd genom krav i form av en examination. Där det i vissa fall 
kan förekomma legitimationer till följd av examinationen. Det ska finnas en professionell 
sammanslutning där yrkesutövarna kan organisera, på grund av den gemensamma kunskapen 
och etik som finns bland medlemmarna. Skillnaden mellan ett professionellt yrke eller ett 
yrke är bland annat att ett professionellt yrke handlar om komplicerade bedömningar i 
enskilda fall där det med hjälp av de generella kunskaperna kan ske en bedömning. Inom 
yrken där moralen är viktig och självständigheten är stor är också osäkerheten stor hos 
allmänheten då det oftast rör sig om samhällsuppdrag av betydande slag. Detta medför ett 
dilemma i rättslig och demokratisk håll då det behövs stöd för att skapa trovärdigheten som 
allmänheten utkräver av yrket. (Svensson, 2011) 
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Cameron (1990) tar upp att den primära uppgiften för en profession är att ge service och råd 
till allmänheten inom ett specialiserat område. Där det ska finnas en styrelse eller organisation 
som representerar profession och även kontrollerar, disciplinerar och styr över medlemmarna 
i professionen. Det ska även finnas trovärdiga personer som ska sätta upp kravnivåer för 
inträde i professionen. En individ inom en profession har i första hand ett särskilt ansvar över 
sina kunder.  Där normer behövs för att påverka kvaliteten på arbetet och även som en form 
av disciplinering av individerna inom professionen. Individerna ska genom detta vara 
oberoende och inte påverkas av omständigheter som skulle kunna störa deras omdöme. 
(Cameron, 1990) 
 
Öhman och Wallerstedt (2012) beskriver grunden för en profession som den expertkunskap 
som finns inom professionen, vilket inte kan skaffas på egen hand utanför en profession. Utan 
för att uppnå expertkunskapen krävs färdigheter som utvecklas genom praktik. De inom 
profession behöver vidareutveckling för att hålla sig ajour med sina kunskaper och fortsätta 
vara en expert (Öhman & Wallerstedt, 2012). 
 
Öhman och Wallerstedt (2012) tar i sin studie upp Wilenskys (1964) fem tecken som krävs 
för att ett yrke ska vara en profession, där det ska röra sig om heltidssyssla, att det krävs en 
akademisk utbildning, att det finns en branschorganisation, att det finns lagstiftat skydd för de 
yrkesverksamma och en kod för det etiska. Där de i sin studie kommer fram till ytterligare en 
punkt som kan tilläggas till Wilenskys fem tecken, vilket är utvecklingen av yrket. Där det 
handlar om att de högskoleutbildade före de kan anses vara experter och professionella inom 
ett yrke behöver arbeta och hitta in i yrkesrollen. (Öhman & Wallerstedt, 2012) 
Även Brante (2009) belyser punkter som måste uppfyllas för att det ska anses vara en 
profession. Brante tar upp Millersons (1964) definitions punkter som är: användandet av 
färdigheter som bygger på teoretisk kunskap, utbildningskrav och sedan träningskrav av 
färdigheterna, att kompetensen garanteras genom examination, att etik finns som garanterar 
yrkesintegriteten, att arbetet utförs för de allmännas bästa och att det för organisationens 
medlemmar finns en yrkessammanslutning. Sedan tar Brante (2009) även upp krav som delvis 
belyser vad som är tänkt att en profession ska uppnå och hur det kan påverka individerna 
inom yrkesprofessionen. Dessa punkter är: att det bland medlemmarna finns en känsla av en 
identitet och att de har gemensamma värderingar, ett gemensamt språk som bara delvis förstås 
av utomstående och att nästa generation väljs ut redan som elever (Brante, 2009). 
Krav och definitionspunkterna ovan går in i varandra eller rör samma sak vilket gör att en 
sammanställning av dessa behövs, vilket vi gör genom dessa 7 punkter: Akademiskt 
utbildningskrav, Utvecklandet av färdigheter, Professionell kunskap som garanters av 
examination, Det finns en yrkessammanslutning/ branschorganisation, Handlingsetik och 
lagstadgat skydd finns, Delar gemensamma värderingar och språk (identitetsskapande) och 
Heltidssyssla för de allmännas bästa.  
 
Freidson (1994) beskriver att en profession medför en social status och kan ibland också 
medföra makt. Makten behöver inte vara makt att bestämma över andra utan kan vara makten 
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att bestämma över sina egna problem och arbetsuppgifter och hur de ska lösas. Där vissa 
professioner har en monopolliknande situation där branschorganisationen bestämmer regler 
och standarder som ska följas inom branschen. En profession kan skapa en legitimitet som 
medför att de tros vara mer trovärdiga än andra yrken (Freidson, Professionalism Reborn, 
1994). Öhman och Wallerstedt (2012) framhäver i sin studie att skydd i lagstiftningen kan 
vara genom normer och standarder som ges ut via normgivande organ som blivit godkända att 
göra detta enligt lag. För att kunna bli en profession är det viktigt med reglering som ska 
hjälpa yrket att nå upp till en högre position (Öhman & Wallerstedt, 2012).  Detta styrks även 
av Quinn (2014) som beskriver att forskning om ett samspel mellan regler och rutiner med 
eller utan teknik, efter hand kommer bli givande. Där den existerande forskningen idag 
kommer att förstå ekonomistyrningens förändring och stabilitet och kommer acceptera dess 
regler och rutiner (Quinn, 2014). 
 
 
1.2 Problematisering 
Sullivan (2000) belyser hur professionen har präglat samhället och det moderna landet: 
”The professions have never been more important to the well-being of society. Professional 
knowledge and expertise are at the core of contemporary society. How such professional 
expertise is developed, how it is deployed, by whom it is deployed and for what ends are 
among the most pressing issues facing all modern nations.” (Sullivan 2000 sid. 673, refererad 
i Brante, 2009). Vilket visar på att det finns ett intresse och ett behov av att veta mer och ta 
reda på mer om professioners påverkan på exempelvis verksamhetsstyrningen och individer 
verksamma inom professionen.  
 
Brante (2009) beskriver att det är svårt att särskilja yrkesgrupper i de som är en profession 
och de som inte är en. Det finns även svårigheter i att hitta en definition eller ett krav som 
stämmer in på alla professioner, då det finns stora skillnader mellan de yrken som räknas som 
professioner (Brante, 2009). Dock tar Öhman och Wallerstedt (2012) upp i sin studie att alla 
professioner är beroende av reglering på olika nivåer och från olika håll. 
 
Brante (2009) anser att begreppet profession idag är starkt och positivt värdeladdat, eftersom 
att det gång på gång används vid marknadsföring av tjänster och kompetenser. Professioner 
anses vara yrken som är ansvarsfyllda, tunga och svåra, vilket medför krav på belöning på en 
hög nivå. Detta antingen materiellt eller genom status och prestige eller allra helst en 
blandning av de båda alternativen (Brante, 2009). Brante (2005) tar upp att tidigare har det 
inte krävts någon universitetsutbildning för att utmärkas som profession, men idag existerar 
det inte professioner som inte fordrar formell universitetsutbildning.  
 
Pratten & Lovatt (2005) belyser att en professionell rekommendation skapar en status och en 
identitet som medför ett förtroende. De professionellas kunskap och erfarenhet skapar en 
service åt kunden, som är mer effektiv än vad de utan kunskap och erfarenhet skulle kunna ge 
kunden. Där kontrollen av professionell kunskap och licensering av den är två mycket viktiga 
punkter. Där en professionell grund kan uppstå genom att staten skapar standarder, lagar och 
licensering av yrkesroller. Sedan krävs det andra åtgärder för att det till sist ska bli en 
profession, men grunden läggs ofta av myndigheten eller staten. Då de ser ett behov av att 
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påverka trovärdigheten eller styrkan hos en viss yrkesgrupp till en högre nivå. (Pratten & 
Lovatt, 2005) 
 
Artsberg (2003) tar upp att utvecklingen av en profession börjar genom att en större 
efterfrågan skapar fokus på ett yrke. Vilket gör att det skapas ett behov att säkerhetsställa 
yrket för att skapa förtroende. Detta genom bland annat styrning i form av krav som måste 
uppfyllas. Det kan vara genom påverkan av lagar som trygghet kan skapas, där myndigheterna 
ser ett behov av att med lagar bestämma vilka förutsättningar de ska råda för en yrkesgrupp. 
Därifrån brukar utvecklingen av en profession starta. (Artsberg , 2003) 
 
Freidson och Rhea (1965) beskriver att professionella yrken har en speciell frihet för 
kontroller av utomstående. Kontrollerna ska ske av de professionella inom samma eller något 
annat professionellt yrke eller profession. Detta på grund av att arbetet inom professionen 
kräver en hög nivå av kunskap och skicklighet. Det krävs även att de är osjälviska och tar 
ansvar för vad de gör. De professionella inom en profession försöker genom sin status 
undvika att bli styrda på samma sätt som ett vanligt yrke blir utan samma sorts status. Genom 
att yrket är en profession innebär det att de hamnar högre upp i rangordning och har personer 
under sig som de kan styra över. Statusen som finns genom att tillhöra en profession eller ett 
professionellt yrke medför en pålitlighet som gör att tillsynsuppdrag kan utföras av dessa. 
(Freidson & Rhea, 1965) 
  
Covert (1993) påpekar att standarder kan medföra att en yrkesgrupp inte kan agera hur som 
helst, utan att det ligger ett ansvar på att de uppför sig moraliskt efter den kod och de 
standarder som finns inom företaget, inom branschen och reglerade i lagar och förordningar. 
Det fungerar som en styrning av verksamheten. Där även privatlivet kan bli styrt efter dessa 
standarder då det skapar ett större förtroende för en som både på arbetet och utanför arbetet 
uppför sig på ett sätt som lämpar yrket. Ett företag ska kunna lita på att få en person som 
uppför sig med hjälp av utbildningsprogram, inträdesprov och kontroller för att säkerhetsställa 
standarden inom professionen eller yrket. Inom vissa professioner är ett förtroende mycket 
viktigt som exempelvis för lärare, präst med flera. Där ytterligare professionalisering är 
viktigt för att upprätthålla eller öka statusen inom yrket. En professionell organisation som 
styrs genom övervakning och disciplin utifrån exempelvis standarder eller lagar, medför att 
det är viktigt att säkerhetsställa att kraven uppfylls och det påverkar även ifall de inom 
professionen anses vara pålitliga. Standarderna är till för att skapa effektivitet och en 
självstyrande individ. Detta för att fylla de tomrum av osäkerhet som kan uppstå inom en 
yrkesgrupp. (Covert, 1993)  
 
Campfield (1960) tar i sin studie upp att det krävs mycket för att ett yrke ska bli en profession, 
där en standard är en viktig del för att höja nivån, kvaliteten och påbörja utvecklandet av en 
profession. Puxty (1998) beskriver att traditionell ekonomistyrning handlar om organiserat 
tänkande inom olika system där det handlar om att bygga upp ett fungerande system som ska 
styra individen. Den traditionella ekonomistyrningen ser det som att det bara finns ett sätt att 
styra individer på medan nyare litteratur beskriver många vis där flera handlar om att skapa 
självstyrande individer eller att på ett mer osynligt vis styra individerna (Puxty, 1998). Därför 
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vore det intressant att ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv få reda på hur en yrkesprofession 
kan bli styrd och vilken slags styrning som kan eftersträvas inom en yrkesprofession.  
 
Utifrån de diskuterade problemen är följande intressant att studera:	  
     • Hur kan en yrkesprofession utvecklas och hur kan denna påverka individerna?	  
     • Hur kan en individ styras inom en yrkesprofession?	  
     • Hur kan en standard påverka individer och yrkesprofessionen? 
 
1.3 Syfte  
Huvudsyftet är att bidra till ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur 
det kan påverka individer verksamma inom professionen. Särskilt betonas hur förändringar av 
standarder påverkar en yrkesprofession och individer inom den. 
 
1.4 Avgränsning 
Vi avgränsar oss till att studera auktoriserade redovisningskonsulter inom stora och små 
företag i Sverige och branschorganisationerna FAR och SRF för att få en bra bild över det 
studerade området. Valet av att studera auktoriserade redovisningskonsulter kommer förklaras 
i metodkapitlet. 
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1.5 Studiens disposition 

 
Figur 1, Vår modell över studiens disposition (författarnas modell) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inledning 

• I inledningskapitlet kommer vi att redogöra för studiens omfattning, där kapitlet inleder 
med att förklara bakgrunden till studien och som följs upp av problemsdiskussion, 
frågeställning, syfte och avgränsning. 

Metod 

• I metodkapitlet kommer studiens metodval att redogöras. Metodvalen som presenteras i kapitlet 
kommer att vara valda utifrån syftet. Där en beskrivning om vilken vetenskaplig ansats och 
tillvägagångssätt som varit aktuell för studien tas upp. Vidare kommer en beskrivning om vilken 
datasamlingsmetod som har använts i studien samt redogörelse för källkritik. 

Teori 

• Den teoretiska referensramen kommer att inledas med en allmän del där syftet är att läsaren ska 
erhålla en förståelse för den bakgrund och problematik som ligger bakom denna studie. 
Referensramen kommer att fortsätta med en teoretisk del där läsaren ska erhålla en förståelse för den 
teori som ska vara till hjälp för att besvara studiens problemformuleringar och syfte. I Referensramen 
kommer det att lyftas fram om tidigare forskning, för avsikt att tillhandahålla läsaren en förståelse för 
vilken grund denna studie står på.  

Empiri 
 

• I empiri kapitlet kommer läsaren att introduceras för den insamlade empirin som gjorts via personliga 
intervjuer. Det empiriska materialet kommer att grunda sig på uppdelade teman som framkommit 
utifrån teorin.  

Analys 

• I analyskapitlet kommer en analys mellan teori och empiri att tillhandahållas läsaren. Vi kommer att 
knyta an den teoretiska referensramen till det empiriska materialet, detta för att finna jämförelser 
mellan vad som tolkas i praktiken och vad som skrivs i teorivärlden.  

Slutsats 

• I slutsatskapitlet kommer de slutsatser som dras från analysen att presenteras. De slutsatser som lyfts 
fram härrörs från studiens syfte.  

Reflektion och 
vidare 

forskning 

• I detta kapitel kommer reflektioner kring studien samt förslag till vidare forskning att tillhandahållas 
läsaren. 
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2. Metod 
Detta kapitel inleds med en förklaring av den vetenskapliga ansatsen som studien grundar sig 
på. Vidare följs den upp av studiens tillvägagångssätt, val av teori och empiriinsamling vilket 
ämnar besvara studiens syfte. Förutom dessa huvuddelar kommer en redogörelse för kritik 
mot studien och en reflektion kring studiens kvalitetskrav att lyftas fram, med utgångspunkt 
från de val vi gjort. 
 
2.1 Vetenskaplig ansats  
I detta stycke introduceras de vetenskapliga metoder studien har sin grund på. Detta genom att 
förklara aktörssynsättet som är studiens början och därefter klargöra det hermeneutiska 
synsättet, detta eftersom aktörssynsättet används inom det hermeneutiska synsättet. Vidare 
kommer en redogörelse för det angreppsätt som används i denna studie lyftas fram, vilket är 
abduktion. Därefter ges en redogörelse för hur den kvalitativa ansatsen har använts i studien. 
Slutligen kommer studiens tillvägagångssätt samt vilka kvalitetskriterier som varit användbara 
i studien att lyftas fram. Vårt syfte om en ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan 
utvecklas och hur den kan påverka individer verksamma inom professionen, där förändringar 
av standarder och dess påverkan på yrkesprofessionen och på individer inom den lyfts fram. 
Därför har vi valt att inleda studien med en fördjupad teoridel för att därefter kunna undersöka 
hur det fungerar i praktiken. 

2.1.1  Aktörssynsätt  
Detta synsätt baseras på att verkligheten inte ses som ett objekt eller är oberoende av 
människan. Utan detta synsätt har som grund att verkligheten är socialt konstruerat med 
utgångspunkt från att människor tolkar verkligheten på olika sätt och tillsammans frambringar 
verkligheten genom deras upplevelser (Arbnor & Bjerke, 1994). Vår studie har sin grund i 
ovanstående argumentation, eftersom detta synsätt är av likadan art som vår studie, det vill 
säga subjektiv. Vidare betonar Arbnor och Bjerke (1994) att denna process är grunden för vad 
människan ser som en subjektiv verklighet. De understryker detta genom att belysa fyra olika 
beståndsdelar som formar verkligheten, vilka är subjektivering, externalisering, objektivering 
och internalisering. Dessa beståndsdelar kan inte förklaras var för sig utan måste förstås i 
relation till varandra. Subjektivering innebär huruvida vi upplever våra medmänniskor på ett 
direkt sätt när vi gemensamt delar tid och rum, exempelvis hur vi upplevt våra respondenters 
sätt att agera vid en intervju. Externalisering handlar om att vi människor är delaktiga i att 
frambringa vår omgivande verklighet, exempelvis genom att vi informerar våra respondenter 
om vår subjektivering, vilket har varit genom ett gemensamt språk. Vidare förklarar Arbnor 
och Bjerke (1994) att den objektiva karaktären fås genom att en mängd omtolkningar görs av 
de grundläggande subjektiva tankarna, vilket medför att externaliseringen blir allmänt 
accepterad, och där av objektivering. Den sista beståndsdelen som Arbnor och Bjerke (1994) 
belyser är internalisering, vilket han hänvisar till Berger & Luckmann (1966) som delar in 
internaliseringen i två faser, vilka är primär och sekundär socialisering. De menar att den 
primära socialiseringen grundar sig på barndomen, genom att lära ut barnen hur de ska 
uppföra sig. Medan den sekundära socialiseringen handlar om att lära ut en mer rollspecifik 
kunskap där terminologin är central(ibid). 



 8 

De ovannämnda sociala konstruktionerna har varit centrala för denna studie. Detta eftersom vi 
intervjuat ett flertal respondenter på olika företag och därmed insett att det skiljer sig åt 
mellan företagen, vad gäller arbetssätt, då många av de tillfrågade har haft olika erfarenheter. 
Motivet till att vi valde att tillämpa aktörssynsättet är för att vi ser det som en fördel för vår 
studie. Detta på grund av att den är tänkt att bidra med en insikt för hur sociala kontexter 
fungerar utifrån respondenters synvinklar. Vidare anser vi att detta synsätt har lämpat vår 
studie väl, eftersom att aktörssynsättet bygger på konversationer med aktörer. Detta har varit 
aktuellt för vår studie, eftersom vi har haft ett flertal dialoger med respondenter för att kunna 
tolka verkligheten utifrån respondenters synvinkel och även förstå deras livserfarenheter, 
vilket stämmer överens med aktörssynsättet. Syftet med dessa intervjuer har även varit att 
frambringa en insikt hos respondenterna om huruvida de ser på verkligheten. För att kunna 
tillämpa aktörssynsättet inom det företagsekonomiska ämnesområdet har en hermeneutisk 
metod använts.  

2.1.2 Hermeneutisk metod  
Utifrån vårt syfte har vi valt att använda oss av hermeneutisk forskningsansats, detta då vi 
ämnat erhålla olika tolkningar från respondenterna, det vill säga från vår empiriska 
undersökning.  

Laverty (2003) menar att hermeneutiskt synsätt tillämpas i empiriska undersökningar, vid 
inslag av kvalitativ data. Då vår empiridel har bestått av intervjuer, har studien genomförts 
utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Ändamålet har varit att erhålla olika tolkningar från 
respondenter för att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte. Polkinghorne (1983, 
refererad i Laverty, 2003) menar att hermeneutikens fokus ligger i att utreda historiska 
betydelser av erfarenheter och då huruvida historien och kumulativa effekter format individen 
och dess sociala nivå. Medan Bryman (2002) förklarar hermeneutiken som en lämplig metod 
att tillämpa då förklarande och förståelse är i fokus. Detta kan även styrkas från Arbnor och 
Bjerke (1994) som belyser en förståelseprocess genom att först lyfta fram en förförståelse, 
sedan går det över till en förståelse som även den bygger på förförståelsen. Vidare beskriver 
de, det sista stadiet som är efterförståelse, vilket syftar till att de utvecklade teorierna sätts i 
relation till det verkliga och den existerande teorin (Arbnor & Bjerke, 1994). För att kunna 
uppnå vårt syfte har det varit viktigt för oss att kunna ge uttryck åt all information som 
mottagits på ett korrekt sätt. Då avsikten har varit att komma fram till en förståelse har 
förförståelsen varit betydelsefull för oss. Vår förförståelse om huruvida en yrkesprofession 
kan utvecklas och hur det kan påverka individer verksamma inom professionen har tidigare 
varit tämligen inskränkt. Men efter att vi läst in oss på områden som yrkesprofession, 
utvecklande av professioner och påverkan av individer har förförståelsen kunnat utvecklas 
ytterligare. För att förbättra vår förförståelse och erhålla ett mer djup inom ämnet, har vi 
studerat vetenskapliga artiklar, väsentlig litteratur och relevanta hemsidor. För avsikt att 
undersöka huruvida de studerade teorierna kan tillämpas i praktiken har intervjuer och 
tolkningar från respondenters synvinkel varit betydelsefull. Vidare har intervjuerna varit en 
förutsättning för att kunna erhålla en helhet, men även hjälpt oss få en förståelse för 
respondenternas olika tolkningar. Detta styrks även av Thurén (2007) som hävdar att 
hermeneutiken fungerar som en interaktion mellan erfarenhet och förförståelse, vilket i sin tur 
mynnar ut i en faktisk förståelse.  
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Bryman (2002) belyser att hermeneutikens tankesystem utgår från att klargöra individers 
handlingar och samtidigt inse människors olika handlingssätt, vilket vår studie ämnat göra 
genom att besvara våra forskningsfrågor. Vidare förklarar Bryman (2002) att hermeneutiken 
är av en subjektiv interpretation karaktär, genom att olika individer ger uttryck åt sina skilda 
ståndpunkter med utgångspunkt för hur de själva bedömer dem. Vidare belyser Prasad (2002) 
att hermeneutiken fungerar som ett hjälpmedel och som en slags teknik för att kunna begripa 
vissa delar av en text, som kan vara svårbegriplig att förstå. Enligt Bryman (2002) var 
hermeneutiken till en början ett sätt att förstå texter och för att kunna förtydliga dem. I vår 
studie har vi utgått från att tolka olika texter och med utgångspunkt från detta dra olika 
slutsatser. Paterson och Higgs (2005) beskriver hermeneutiken som en stimulerande och djupt 
tolkande forskningsansats, vilken har en tendens att kunna undersöka komplexa mänskliga 
fenomen ur flera perspektiv. Ändamålet är att bidra med rika teoretiska och 
erfarenhetsmässiga tolkningar av dessa fenomen (Paterson & Higgs, 2005). 

Koch (1996, refererad i Paterson & Higgs, 2005) beskriver att en del av den hermeneutiska 
cirkeln går ut på att röra sig dialektiskt mellan olika delarna och helheten. Paterson och Higgs 
(2005) hävdar att en forskare blir en del av denna cirkel genom att forskaren flyttas flera 
gånger mellan tolkningar av delar i en text och tolkningar av textens helhet, vilket utgör en ny 
förståelse av fenomenet. I vår studie har den hermeneutiska cirkeln nyttjats, eftersom att vi 
hade en förförståelse utifrån vad vi tidigare kommit till insikt om. Nästa steg har varit att gå in 
mer på djupet av litteraturer för att om möjligt erhålla en ny uppfattning kring ämnet. Vidare 
har syftet med empiridelen varit att genomföra intervjuer och genom att ha intervjuat ett 
flertal respondenter har vi erhållit relevant information, vilket också har lett till en ny 
förståelse. Genom att ha tolkat respondenternas iakttagelseförmågor kring fenomenet som 
avsetts studeras har angreppssättet abduktion varit nödvändig i studien. 

2.1.3 Abduktion    
I vår studie har abduktionens funktion möjliggjort för oss att pendla mellan teori och 
empirikapitlet, vilket är syftet med abduktion. Blaikie (2004) hävdar att abduktion kan 
tillämpas på två olika sätt, där det första sättet handlar om hur organisationens processer sker 
med abduktion. Det andra sättet förklarar han huruvida processerna kommer från definierade 
tankeenheter, där dessa är grunden för att kunna förstå en problematik. 
 Richardson, R och Kramer, EH (2006) beskriver innebörden av abduktion som en hänvisning 
till en process för att studera fakta och samtidigt utforma en teori för att förklara detta faktum. 
Vidare framhäver Richardson et al.(2006) att abduktion förklaras bäst genom att skilja den 
från induktion och deduktion, vilket även bekräftas av Danermark, Ekström, Jakobsen och 
Karlsson (1997), som framhåller att abduktion skiljer sig från induktion eftersom att 
förutsättningen föreligger i en allmängiltig regel. Vidare betonar Danermark et al. (1997) att 
den även skiljer sig från deduktion, med anledning av att dess slutledning inte anses vara den 
allmängiltiga regeln.  
 
Anledningen till att vi tillämpat abduktion i vår studie har varit för att kunna generera en 
insikt om varför individer beter sig på ett visst sätt, vilket har gjorts genom identifierad 
vetskap som är outsagt. Detta har varit grunden för vår studie, då vi ämnat frambringa en 
förståelse för det respondenterna uttryckt. 
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Att tillämpa abduktion handlar inte om att undersöka ett fenomen som är allmänt känt i 
samhället, utan det går ut på att möjliggöra nya aspekter, vilket vår studie har präglats av. 
Detta eftersom att studien har rört sig mellan teori och empiri och utifrån detta har avsikten 
varit att erhålla nya förståelser. I vår studie har vi fördjupat oss inom olika teorier och 
undersökt flera företag via intervjuer, vars syfte har varit att inhämta relevant information för 
att om möjligt kunnat dra slutsatser kring det. Vidare har abduktion tillämpats för att erhålla 
relevanta tolkningar från respondenterna och samtidigt erhålla en ökad kunskap i hur teorin 
skiljt sig från respondenternas synsätt, det vill säga praktiken.  Den inhämtade informationen 
från teorin och intervjupersonernas svar har legat till grund för vår studie. På så vis har vi 
ämnat frambringa en förståelse för respondenterna utifrån det sätt som avsetts studeras, det 
vill säga genom att ha utgått från abduktion. Eftersom att vi även tillämpat aktörssynsättet 
inom den hermeneutiska forskningsmetoden och abduktion som angreppssätt, har en 
kvalitativ ansats varit nödvändig för vår studie. För att kunna erhålla en förståelse från annat 
håll, nämligen från sociala verkligheten, har vi av naturliga skäl utgått från en kvalitativ 
ansats, då det centrala med vår studie har varit att genomföra intervjuer. 
 
2.1.4 Kvalitativ ansats  
Forskare för ofta diskussioner om vilka metodval som är i högsta grad lämpliga att tillämpa då 
undersökningar skall genomföras. Vad gäller vetenskapliga studier tillämpas främst två helt 
skilda forskningsansatser, vilka är kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetod. Vår 
studie är utformad från en kvalitativ ansats, detta eftersom att studien baseras på ett 
hermeneutiskt synsätt. Motivet till att vi valde just hermeneutiskt synsätt har varit för att den 
lämpat sig bäst för vår studie, då avsikten har varit att förtydliga och frambringa en förståelse 
kring ämnet.  För att kunna fullgöra vårt syfte föll det naturligt att ha tillämpat en kvalitativ 
ansats. Eftersom att en kvalitativ ansats är av en subjektiv beskaffenhet, uttrycker (Bryman, 
2002) att det väsentliga handlar om att begripa den sociala verkligheten utifrån hur de 
medverkande och iakttagande tolkar sin verklighet. Thorne (2000) anser att utgå från 
kvalitativa studier innebär att det som avses studeras oftast grundar sig på 
resonemangsprocesser, då avsikten är att tyda och strukturera betydelser som kan förklaras 
genom införskaffad data.  
Då syftet med vår studie har varit att erhålla en ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan 
utvecklas och hur det kan påverka individer verksamma inom professionen, har det varit en 
förutsättning för oss att ha utgått från en kvalitativ undersökning. Som tidigare nämnt har vi 
tillämpat abduktion, då svaren från respondenterna har tolkats med hänsyn till teorin som 
studerats. För att erhålla mer förståelse kring data som inhämtats har en fallstudie genomförts, 
vilket kan utläsas i kapitelavsnitt 2.2.1 Val av metodologisk utgångspunkt. 
För att en kvalitativ studie ska kunna uppfattas vara mer pålitlig, har vår studie präglats av att 
gått igenom ett antal kvalitetskriterier, vilka dessa är kan utläsas i kapitelavsnitt 2.2.6 
Kvalitetskriterier. 
	 

2.2  Tillvägagångssätt   
I avsikt att besvara vårt syfte, hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det kan påverka 
individer verksamma inom professionen och hur styrning av en individ inom en profession 
kan utformas där förändring av standarder är huvudfokusen, har vi studerat tidigare forskning 
som förknippas med vårt ämne och även utgått från fallstudier. Vidare har vi jämfört och 
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noggrant undersökt dessa för att erhålla mer förståelse kring ämnet med utgångspunkt från 
olika infallsvinklar, både vad gäller teorin och empirin och hur dessa har tillämpats för att 
kunna besvara studiens syfte. Vidare har den teoretiska referensramen och empirikapitlet 
formats utifrån våra forskningsfrågor.  För att åstadkomma ett relevant bidrag till studien har 
vi använt oss av litteratur som kan förklara om och hur en yrkesroll kan leda till en profession. 
Förutom studerandet av litteratur har empiriska underlag varit centralt i studien, eftersom vi 
behövt identifiera skillnader mellan de olika fallen för att om möjligt kunnat belysa dem. 
Vidare har vi sammanställt samtliga intervjuer, för att om möjligt kunna finna olikheter 
mellan det som skrivits i teorin och det som angetts i praktiken. Efter att vi genomförde 
sammanställningen, var avsikten att om möjligt utifrån vår nedanstående modell klarlägga en 
mer ökad förståelse för vårt syfte. 
	 

	 
 Figur 2; Vår forskningsmodell (författarnas modell) 
 
Utifrån vår forskningsmodell ovan tillhandahålls läsaren upplägget av studien. För att kunna 
åstadkomma ett bra bidrag till vår studie har en teoretisk referensram varit nödvändig, där 
insamling av litteratur har skett, vilket kan utläsas i kapitelavsnitt 2.2.2.1 Insamling av 
litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har när vi formulerade intervjufrågorna haft den 
teoretiska referensramen som en grund. Där vi sedan har givit följdfrågor på respondenternas 
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svar för att få fram den nödvändiga informationen. Intervjufrågorna har därefter legat till 
grund för att kunna göra en empirisk undersökning. Motivet har varit att försöka se skillnader 
och likheter i hur det fungerar i praktiken jämfört med det som framställts i teorin. För att 
kunna få en relevant jämförelse har det funnits ett behov av att undersöka hur det fungerar i 
praktiken och inom teorin. Därefter har en empirisk översikt gjorts för att tydligare klarlägga 
vad som framkommit av den empiriska undersökningen. Genom att få en helhetsbild över 
skillnader och likheter kring vårt valda ämnesområde har det gynnat för oss att lättare kunna 
erhålla en ökad förståelse för vårt syfte, vilket till följd därav fört fram en slutsats. 
 
Som tidigare nämnt har vi studerat huruvida auktoriserade redovisningskonsulter som arbetar 
med standarden Reko känner sig styrda av den. Efter år 2011 tillsattes en ny standard, vilket 
är Reko. Detta innebar att samtliga auktoriserade redovisningskonsulter måste följa detta 
ramverk. Detta har medfört ett stort intresse hos oss att studera hur dessa auktoriserade 
redovisningskonsulter upplever standarden och huruvida de känner sig styrda av densamma. 
Vidare har vi intervjuat representanter från FAR och SRF. Motivet har varit att erhålla 
relevanta svar från olika synvinklar, för att därefter kunna besvara studiens syfte samt 
frågeställning.  
 
För att om möjligt kunna fullgöra studiens syfte har en teoretisk referensram och empiriskt 
material varit nödvändiga, vilket beskrivits ovan. Den teoretiska referensramen samt 
empiriska materialet har sedan varit grunden för studiens analysdel, vilket återfinns i ett 
senare kapitel, 5. Analys.  
 
2.2.1  Val av metodologisk utgångspunkt  
Då vi ämnat skapa en förståelse för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det kan 
påverka individer verksamma inom en profession och hur standarder kan påverka individer 
och professioner, har en fallstudie genomförts. Där vi har fördjupat oss inom sex företag och 
två branschorganisationer. I en fallstudie vill författaren genomföra en empirisk undersökning 
i syfte att studera ett samtida fenomen inom det verkliga livet, synnerligen då gränser mellan 
fenomen och sammanhang inte tydligt framgår (Yin, 2007). Enligt Hendrick et al. (1993, 
refererad i Yin, 2007) är det vitalt att tänka på vilken forskningsfråga som bör finnas med i 
studien, exempelvis vem, vad, var, hur och varför.  
 
I takt med att vår studie haft en hermeneutisk forskningsmetod, har det väl passat in på vår 
studie att ha genomfört en fallstudie, eftersom att syftet med en fallstudie är att författaren vill 
presentera en tydlig bild av det utforskade området (Gummesson, 2003). För att styrka 
Gummesson (2003) påstående, förklarar (Yin, 2007) genom att utgå från fallstudier, vill 
författaren ge understöd till vetskap som redan existerar inom ett särskilt område. Motivet är 
att författaren vill erhålla en djupare insikt kring undersökningsområdet. Även Andersen 
(1998) uttrycker att en fallstudie tillämpas mestadels i avsikt att erhålla en mer fördjupad 
förståelse av de berörda arbetsplatserna. 
 
Gagnet med att utgå från en fallstudie som undersökningsmetod är att den ger undersökaren 
en möjlighet att tillämpa fler angreppssätt (Denscombe, 2009). Det centrala med en fallstudie 
är att den tenderar att gå på djupet i en specifik undersökning, vars syfte är att klargöra 
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komplexiteten samt hur olika faktorer har för inverkan på varandra. Vidare menar Denscombe 
(2009) att fallstudier inriktar sig på att sammanlänka sociala relationer och processer. 
Exempelvis, för att förstå en sak är det viktigt att förstå flera andra saker, det vill säga hur 
saker och ting är sammankopplat. Nackdelen med att utgå från en fallstudie som 
forskningsmetod är att det brister vid noggrannhet. Enligt Yin (2007) tyder detta på att många 
som genomför fallstudier har en tendens att vara slarviga och inte följer de systematiska 
procedurer, vilket har föranlett till missvisande resultat och slutsatser. Vidare förklarar Yin 
(2007) genom att undersöka flera fall samtidigt kan medföra tidspress. Trots dess kritik, har vi 
i vår studie undersökt flera företag, fastän det har varit tidskrävande. Dock skall det beaktas 
att i vissa intervjufall kan det uppstå en mättnad, som kan förklaras utifrån att flertalet 
intervjupersoner svarar i princip identiskt. I avsikt att fullgöra vårt syfte inledde vi med att 
fördjupa oss inom vårt ämnesområde. Detta genom att ha läst på relevant litteratur, 
vetenskapliga artiklar, journaler och redovisningsrekommendationer. Dessa har legat till 
grund för strukturen av våra intervjufrågor.  
 
Eftersom att vi ville erhålla en högre trovärdighet i studien, valde vi att studera flera 
fallföretag. Detta för att få en distinktare bild av det undersökta fenomenet och ett bättre 
resultat av studien. Vårt resonemang styrks även av Yin (2007) som menar att fler fallstudier 
gynnar studiens resultat till att upplevas vara mer pålitlig och även underlättar för att finna 
jämförelser. Fallstudien har även gett oss möjligheten att fördjupa vår insikt kring studien, 
vilket har varit en av orsakerna till att vi betraktade en fallstudie som mest lämplig för vår 
studie. Genom att vi tillämpade en fallstudie har det gett oss en möjlighet att mer specifikt 
inskränka om vad som skulle ingå i studien, eftersom att vi ville åstadkomma med ett resultat 
som genomsyrade ett bättre bidrag.  
 
2.2.2  Primär och sekundärdata  
Det finns två skilda typer av data, vilka är primär respektive sekundärdata. Vår studie har haft 
sin grund i både primär och sekundärdata. Motivet till detta har varit att studien haft ett inslag 
av abduktion. Ghauri och Grønhaug (2010) uttrycker att om det redan finns inhämtad 
information kring ett forskningsområde är det inte nödvändigt att utgå från primär data, utan 
alternativet är att utgå från sekundärdata. Primärdata i vår studie har grundat sig på de data 
som vi inhämtat från respondenterna, där avsikten har varit att besvara vårt syfte. Genom att 
ha erhållit respondenternas personliga åsikter har vi kunnat besvara studiens syfte, som 
innebär att sträva efter en ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det 
kan påverka individer verksamma inom professionen. Sekundärdata i vår studie har mestadels 
bestått av att ha undersökt tidigare forskning där vetenskapliga artiklar, journaler, litteraturer 
samt redovisningsrekommendationer har varit en del av detta.  

2.2.3 Insamling av litteratur och vetenskapliga artiklar 
Denna studie har haft sin utgångspunkt i teorin. Anledningen har varit att vi ville erhålla en 
översikt över tidigare forskning om en ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan 
utvecklas och hur det kan påverka individer verksamma inom professionen, och där det 
särskilt betonas hur förändringar av standarder påverkar en yrkesprofession och 
individer inom den. 
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Bryman (2002) uttrycker hur viktigt det är att hitta litteratur kring sitt forskningsområde, 
eftersom att forskaren i sin tur får mer vetskap om vad tidigare forskning kommit fram till. 
Detta föranledde till att vi noggrant studerade vad tidigare forskning åstadkommit med, för att 
vi själva skulle bli sakkunniga inom ämnet. Genom att vi flitigt har nyttjat olika databaser 
som Google Scholar, Emerald, Sage, Jstore och Sciencedirect har vi fått en djupare insikt om 
tidigare forskning kring ämnet profession samt förslag på hur studien kunde utvecklats. 
Nyckelord som profession, standarder, verksamhetsstyrning och skapande har använts för att 
kunna hitta vetenskapliga artiklar samt annan relevant information till teorin.  
 
Vidare har vi använt oss av litteratur som vi ansåg var av vikt för vår studie. Information från 
litteraturer har mestadels inhämtats från Gävle högskolas bibliotek och dessa har främst varit 
till hjälp för metod och teorikapitlet. Metodkapitlet och teorikapitlet har till största del bestått 
av vetenskapliga artiklar. Anledningen har varit att vi ville stärka all information som 
inhämtats, genom att se från olika perspektiv samt för att stimulera de olika metodvalen. 
Genom att ha använt olika synvinklar har det underlättat för oss att kritiskt granska de olika 
metodvalen, men även funnit idéer på hur en kvalitativ forskning har kunnat utföras i sin 
helhet. I nedanstående delkapitel har vi redogjort för kritik mot källor som använts i vår 
studie. 

Källkritik 
Vår studie har haft ett inslag av både primär respektive sekundärkällor, anledningen har varit 
att vi ville erhålla ett mer tillförlitligt innehåll som återfinns i vår studie. Det är viktigt att 
forskare ska vara kritisk mot källor och dess autenticitet. Enligt Patel och Davidson (2011) är 
det ytterst viktigt att källor som används i studier ska kritiskt granskas, för att källor ska anses 
vara tillförlitliga. En viss kritik kan riktas mot sekundärkällor, genom att de anses vara mindre 
tillförlitlig, men även att innehållet tenderar att försvinna ju mer innehållet vidareförs, vilket 
kan leda till att forskaren blir vilseledd (Bryman & Bell, 2013).  Med hänsyn till detta har 
endast granskade källor med hög tillförlitlighet använts i studien. I avsikt att ta fram 
vetenskapliga artiklar, har främst artiklar från Google Scholar, Sage, Emerald och Science 
direct använts. Eftersom att databaserna tillhandahålls från Gävle Högskolebibliotek, anser vi 
att de är allmänt kända och pålitliga databaser. Vidare har andra sekundärkällor varit centrala i 
denna studie, som exempelvis internethemsidor, och för att undvika att sekundärkällorna är 
mindre trovärdiga, har dessa valts ut med stor noggrannhet. Därmed har enbart 
internethemsidor som uppskattats ha stor trovärdighet använts i studien, genom bland annat 
branschorganisationernas hemsidor.   
 
Genom att ha varit kritiska till våra primära respektive sekundärkällor valde vi att lyfta fram 
två kriterier, vilka är äkthet och oberoende och dessa återfinns hos Alvesson och Sköldberg 
(2008). Äkthet beskrivs enligt Alvesson och Sköldberg (2008) precis som det låter, att en 
forskare behöver försäkra sig om att källan som han eller hon använder i sin studie ska vara 
tillförlitlig. I vår studie har vi haft för avsikt att enbart använda vetenskapliga artiklar från 
journaler som är noggrant granskade och endast de källor som är välciterade har varit aktuella 
för vår studie.  
Det andra kriteriet som framhävs av Thurén (2013) är oberoende, vilket han beskriver att en 
källa inte ska vara influerad av andra källor. Detta styrks även av Bryman och Bell (2013) 
som förklarar att sekundärkällor kan vara problematiska i vissa avseenden, eftersom att 
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författaren har en tendens att bli beroende av ursprungligt innehåll som författaren till 
sekundärkällan har gjort.  
 
I vår studie har som tidigare nämnts använt både primär och sekundärkällor, dock ska det 
beakta att samtliga vetenskapliga artiklar som återfinns i studien har kontrollerats genom att vi 
undersökte om den använda källan stämmer överens med ursprungskällan. Genom att ha 
utgått från ovanstående kriterium har vi försäkrat oss om att vi använt källor på det sätt som 
Thurén (2013) beskriver som oberoende. 
 
 
2.2.4 Datainsamling    
Det finns flera olika sätt att genomföra en datainsamling, exempelvis genom intervjuer, 
observationer, litteraturer samt vetenskapliga artiklar. Enligt Yin (2007) betonar han att det är 
av vikt att datainsamlingen i en fallstudie anordnas och dokumenteras. För att på bästa sätt 
kunna besvara studiens syfte har vi valt att tillämpa en kvalitativ ansats igenom studien. 
Eftersom att våra forskningsfrågor har präglats utifrån ett tolkande vis och samtidigt mer 
subjektivt, passar det oss bättre att ha utgått från en kvalitativ forskningsmetod, istället för en 
kvantitativ. I denna studie har datainsamlingen skett genom att ha studerat sex företag och två 
branschorganisationer via personliga intervjuer. Anledningen har varit att vi ville erhålla en 
klar bild av huruvida respondenterna själva känner och hur de reflekterar över utvecklandet av 
en yrkesprofession och hur individer verksamma inom professionen påverkas. Motivet har 
även varit att erhålla utvecklande svar från respondenterna, att inte bara få svar som ”ja” eller 
”nej”, vilket vi anser hade föranlett till ett försämrat resultat. Vidare har studien utgått från 
både primär respektive sekundärdata, vad dessa innebär och hur de använts i studien kan 
utläsas i kapitelavsnitt, 2.2.2. I studien har datainsamlingen omfattats av ett flertals intervjuer 
från sex olika företag, där förutsättningen har varit att de har en god insikt i hur en yrkesroll 
kan bli en profession och att de arbetar med standarden Reko. Vidare har vi beaktat för 
teoretisk mättnad, vilket Bryman och Bell (2013) uttrycker att när en forskare kommer till en 
punkt att han eller hon kan förutse vad respondenterna säger, har en teoretisk mättnad 
uppstått, där fler intervjuer inte kommer ge någon ny information.  
 
Den teoretiska referensramen och empiriska undersökningen har lyfts fram utifrån två teman, 
vilket även styrks av Dalen (2008) att det är vanligt att forskare presenterar sin empiri utifrån 
olika teman. I vår teori respektive empiridel har vi använt oss utav teman, där vi delat upp de i 
två huvudteman. Vidare har ett visst mönster följts för att om möjligt kunna uppnå vårt 
huvudsyfte och för att kunna besvara huvudsyftet har vi först fullgjort delsyftet. Första temat 
behandlar utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen utifrån sju 
kravpunkter. Det andra temat har illustrerat styrning av en individ utifrån sex punkter där en 
av dessa punkter är standarder som styrmedel. 

De ovannämnda metoderna har väl passat in på vår studie, eftersom att vår studie har baserats 
på intervjupersoners svar och där avsikten har varit att skapa en förståelse och analysera 
erhållen information från respondenterna, för att därigenom kunnat sammanfatta svaren. 
Svaren från respondenterna har sedan varit grundstenen för studiens empiri och analysdel. 
Nedan presenteras det urvalsgrupp som studien innehar och en förklaring om varför vi valde 
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just dess urvalsgrupp. 

Urval  
Urvalsgruppen i denna studie har varit att inrikta sig mot auktoriserade redovisningskonsulter 
som arbetar med standarden Reko. Detta på grund av att det är en relativt ny yrkesgrupp som 
är under utveckling till att bli en profession, vilket har gjort att denna grupp har varit väldigt 
intressant för vår studie om utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen.  
Sedan har det på senare år tillkommit en standard vid namn Reko som auktoriserade 
redovisningskonsulter ska använda sig av. Detta har gett oss ett intryck av att det rör sig om 
en yrkesgrupp som närmar sig en profession och där förändringar har skett efter att en ny 
standard uppkommit. Detta är något som hänger samman med vårt syfte som är: att bidra till 
ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det kan påverka individer 
verksamma inom professionen. Särskilt betonas hur förändringar av standarder påverkar en 
yrkesprofession och individer inom den. Detta har även medfört att auktoriserade 
redovisningskonsulter har varit ett passande område att studera då det har stämt väl överens 
med de krav som måste finnas utifrån vårt syfte med studien. 
 
För att kunna besvara studiens syfte har vi varit omsorgsfulla med att välja ut specifika 
auktoriserade redovisningskonsulter som har en bra insyn i Reko och har bra uppfattning om 
yrkesprofessioner. Vilket även Yin (2007) uttrycker att det är angeläget att känna till vilka 
företag samt vilka respondenter som är mest lämpningsbara för studien innan forskaren sätter 
igång med datainsamlingen. Vi har inte gjort någon skillnad på hur länge de arbetat med 
Reko, eftersom att standarden tillsattes år 2011. Dock har grundförutsättningen varit att de 
arbetar med Reko samt att de har en förståelse om hur en yrkesprofession kan utvecklas och 
hur det kan påverka individer verksamma inom professionen. 
 
Vidare har vi i denna studie valt att tillämpa ett bekvämlighetsurval vid val av respondenter. 
Bekvämlighetsurval kännetecknas av att forskaren utgår från de mest lämpade respondenter 
för sitt urval (Deacon, Murdock, Pickering, & Golding, 2007). Deacon et.al (2007) förklarar 
att när forskaren finner de väsentliga respondenterna som kan kopplas till undersökningen, har 
forskarna då fått ut ett starkt bekvämlighetsurval. Även Robert Ferber (1977) uttrycker att ett 
bekvämlighetsurval kan förklaras utifrån att forskaren betraktar konsumentens beteende som 
ett mänskligt beteende, där objektet inte innebär att mäta urvalsfel utan snarare att underlätta 
för forskaren att erhålla en samling av data. Fördelen med att vi utgått från ett 
bekvämlighetsurval har medfört att vi erhållit mer relevanta infallsvinklar inom ett problem 
eller vissa antaganden. Vidare förklarar Ferber (1977) att bekvämlighetsurval kan exempelvis 
föredras då en social grupp ska undersökas och då forskaren själv bestämmer urvalet med 
hänsyn till ett visst behörighetskrav. När en fallstudie genomförs är det av stor vikt att 
assurera dess urval, genom att undersöka om urvalet är väsentlig för studien, då forskaren vill 
åstadkomma med ett betydelsefullt resultat (Ferber, 1977).  
 
Anledningen till att vi valde att utgå från ett bekvämlighetsurval är för att respondenterna är 
det centrala för vår studie och för att vi ska kunna uppnå studiens syfte har vi lagt mycket 
fokus på respondenterna. Vidare har vi haft i åtanke att vårt val av ämnesområde är tämligen 
nytt och därmed har vi insett att utgå från ett bekvämlighetsurval utifrån erfarna respondenter 
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har gynnat vår studie till att leverera ett bättre bidrag. Genom att ha utgått från ett 
bekvämlighetsurval har vi även kunnat erhålla ett resultat som är mer realistiskt, än om vi 
hade utgått från ett annat urval. 

Utformning av intervjufrågor 
För att kunna uppfylla vårt syfte vad gäller hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det 
kan påverka individer verksamma inom professionen, har vi valt att utgå från intervjuer, där 
avsikten har varit att inhämta detaljrik information från respondenterna. Bryman och Bell 
(2005) förklarar att när en forskare vill utgå från intervjuer, är det naturligt att forskaren vill 
erhålla mer utförliga förklaringar från respondenterna för sin studie. Intervjuer beskrivs enligt 
Cachia och Millward (2011)  ett vedertaget verktyg som tillämpas inom kvalitativa studier, 
där forskaren har till fördel att med hjälp av intervjuer kunna uppfylla flera 
forskningsområdens syfte samt att de kan tillämpas när som under datainsamlingsförloppet. 
Detta styrks även av Denscombe (2009) som förklarar att en intervjuprocess är värdefull av 
olika anledningar, dels för att intervjuer möjliggör för forskaren att utforska frågor på djupet 
och även att intervjun möjliggör för respondenten att lyfta fram frågor som han eller hon anser 
vara av betydelse. Vidare uttrycker han att genom att betona saker som är av vikt för 
respondenten, kommer det underlätta för att uppfatta saker utifrån respondentens 
synvinkel(ibid). I avsikt att stimulera detta har forskaren en tendens att tillämpa det som 
Denscombe (2009) benämner, som ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 
kännetecknas av att respondenterna ska föra intervjuerna utifrån vad de betraktar vara 
väsentligt och att forskaren ska ta till sig det respondenten säger, utan att påverka det. 
 
Även Nancarrow, Barker och Wright (2001) framhäver att kvalitativa undersökningar 
renderar till att forskaren får en djupare förståelse för sitt ämne och underlättar samtidigt till 
att bidra med en bättre analys i studien. Genom att ha haft detta i åtanke har intervjuer lämpats 
bäst för vår studies syfte. Då vår studie har haft en blandning av en induktiv och deduktiv 
ansats har vi lyft fram två huvudteman som genomsyrat våra intervjuer. De teman som varit 
aktuella för denna studie är; utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen 
utifrån sju kravpunkter. Det andra temat har illustrerat styrning av en individ utifrån sex 
punkter där en av dessa punkter är standarder som styrmedel. Då avsikten har varit att 
besvara studiens syfte, har vi fått ut relevant information från respondenterna som medfört att 
vi erhållit en omfångsrik faktamängd vad gäller en förståelse för hur en yrkesprofession kan 
utvecklas och hur det kan påverka individer verksamma inom professionen. Vid en kvalitativ 
intervju finns det olika strukturer en forskare kan utgå ifrån, bland annat genom 
ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer och strukturerade intervjuer. Detta 
beror på huruvida forskaren formulerar sina forskningsfrågor samt vilken strategi som 
tillämpas i undersökningen (Cachia & Millward, 2011 ). Vår studie har behandlat både 
ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer, detta eftersom att våra 
forskningsfrågor har haft öppna svarsmöjligheter. Vidare har våra intervjufrågor formulerats 
på ett visst sätt där respondenterna har fått möjligheten att tolka frågorna på olika sätt. Vilket 
styrks av Turner (2010) som uttrycker att genom att ha öppna intervjufrågor möjliggör det för 
respondenten att bidra med mycket information som de önskar, vilket gynnar forskaren att 
kunna ställa följdfrågor som ett sätt att följa upp. Vidare förklarar han att öppna intervjufrågor 
är troligen den mest allmänt omtyckta formen av intervjuer, en förklaring till det kan vara att 
respondenter får möjligheten att fullt ut uttrycka sina synpunkter och erfarenheter (ibid). 
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Utöver vår insamlade faktamängd från intervjuerna, har vi även haft i uppgift att bibehålla 
samtalet under intervjuprocessen och se till att problem inte uppstår under intervjun, vilket 
även styrks av Cachia et.al (2011). Vi har varit noggranna om hur vi formulerat frågorna, att 
frågorna genomsyrat vårt syfte samt att respondenten kände sig insatt i forskningsfrågorna 
och kunde ge oss den respons som vi förväntade erhålla. Vi valde även att dela upp 
forskningsfrågorna, då vi ville erhålla information både från auktoriserade 
redovisningskonsulter som styrs av standarden Reko, men även från FAR och SRF som 
tillhandahåller dess ramverk. Anledningen har varit att vi ville erhålla information på djupet 
av vårt forskningsområde, därav har medlemmar ur FAR och SRF varit aktuella för vår 
studie. FAR har sin funktion i att vara en branschorganisation för revisorer, 
redovisningskonsulter och rådgivare, medan SRF står för Sveriges redovisningskonsulters 
förbund. Det vi lyft fram ovan har underlättat för oss att få en klarare bild av det vi ämnat 
studera och även för att våra intervjufrågor skulle bli besvarade på ett utförligt sätt. Genom att 
ha haft detta i åtanke har vi haft som mål att de utformade intervjufrågor skulle bidra med en 
betydande och mer djupgående insyn i ämnesområdet.  

Framförande och dokumentation av intervjufrågor  
Samtliga intervjuer påbörjades med en kort presentation om oss och vad studien handlade om. 
Därefter framförde vi frågor som vårt syfte, frågeställningar och den teoretiska referensramen 
vilat på. Vi har även varit medvetna om att det är av stor vikt att intervjufrågorna blir 
välformulerade, annars finns risken att vi skulle erhållit korta svar. Vid korta svar från 
respondenten valde vi att ställa följdfrågor, för att erhålla mer utvecklande svar. Vi har i 
största mån försökt formulera frågorna på ett utvecklade sätt, genom att få med hur-frågor, 
vilket även styrks av Yin (2007) som upplyser om att det är väsentligt att börja frågan med 
hur, i syfte att exempelvis ta reda på varför en viss händelse framträds på ett visst sätt (Yin, 
2007). Kritik förs huruvida intervjufrågor formuleras, Turner(2010) hävdar att felet ligger på 
enhetlighet i det sätt som forskningsfrågor ställs, med tanke på att forskare kan utbyta det sätt 
han eller hon ställer frågorna på. 
 
Det finns åtta sätt att förbereda sig på innan intervjufrågor ställs, förklarar Turner (2010, 
refererad i McNamara, 2009). 

1. ”Välj en inställning med så lite distraktion som möjligt 
2.  Förklara syftet med samtalet 
3.  Fråga om något i samtalet är under sekretess 
4. Förklara formatet av intervjun 
5. Ange hur lång tid intervjuerna vanligtvis tar 
6. Berätta för dem hur du kommer i kontakt med företaget, om det skulle behövas 
7. Fråga om de har några frågor innan påbörjad intervju 
8. Förutsätt inte att ditt minne skall kunna minnas allt det respondenter säger” (Turner, 

2010)  
 
Anledningen till att vi lyft fram dessa punkter är för att samtliga punkter har varit aktuella för 
oss innan vi påbörjade intervjuerna. Vi började med att försöka känna oss avkopplade innan 
intervjun påbörjade. Vi har även förklarat för respondenten varför samtalet ska framföras, det 
vill säga i vilket syfte. Vidare frågade vi respondenterna om något under samtalet kan vara 
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sekretessbelagt, eftersom att intervjuerna spelades in, föll det naturligt att fråga. Ett kort 
förklarande av intervjuernas betydelse har framhållits åt respondenterna, eftersom att vi ansåg 
att det är av vikt att respondenterna blev informerade om varför dessa intervjuer är väsentliga 
för vår studie. Det har även framgått till samtliga respondenter hur lång tid intervjuerna kan 
pågå, vilket vi förklarade utifrån en ungefärlig tid mellan 20-30 minuter. Vi frågade även om 
det är tillåtet att vi kontaktade dem efter intervjuerna, om det skulle vara något vi inte fått med 
under intervjun. Efter att vi frågat och förklarat de ovanstående punkterna, var det deras tur att 
fråga om det är något de undrar över innan vi påbörjade intervjuerna. Sista punkten som lyfts 
fram av Turner (2010, refererad i McNamara, 2009) ses som en självklarhet för oss, då vi 
förberedde oss med att spela in samtliga intervjuer, eftersom att vi inte har haft förväntningar 
om att hinna med att skriva ned allt som respondenterna uttryckte. Dock gjordes stödord från 
samtliga respondenter. Genom att ha utgått från ovanstående punkter har vi på ett 
utomordentligt sätt kunnat generera ett bättre bidrag till vår empirdel. 

 
Det finns både för och nackdelar med intervjuer, fördelarna är enligt Yin (2007) att 
informanten känner sig målinriktad genom att ha frågeställningarna framför sig samt att 
informanten har vetskap om sitt forskningsämne. Nackdelarna förklaras utifrån att 
informanten har en tendens att formulera frågor på ett dåligt sätt, vilket kan medföra skeva 
svar från respondentens sida. För att inte hamna på samma spår som Yin (2007) lyfter fram, 
valde vi att genomföra våra intervjufrågor utifrån sju olika punkter som redogör för, vilka 
beskrivs nedan: 

• ”Kontrollera bandspelaren ibland om den används 
• Ställ en fråga i taget 
• Försök att vara neutral som möjligt 
• Uppmuntra respondenters svar med enstaka nickar med huvudet 
• Var försiktig med dina reaktioner 
• Ge övergång mellan stora ämnen 
• Förlora inte kontrollen över intervjun” (McNamara, 2009, refererad i Turner, 2010) 

 
Utifrån ovanstående punkter har vi tagit hänsyn till under våra intervjuer. En inspelningsbar 
mobiltelefon har använts under intervjuerna för att om möjligt kunna dokumentera allt som 
respondenten uttryckte. Därefter ställdes en fråga i taget, tills att respondenten kände att mer 
information inte kunde ges. Vidare har vi varit måna om att låta respondenten uttrycka allt 
han eller hon vill få sagt, vilket har varit en förutsättning för oss att handla neutralt och för att 
påvisa detta har vi enbart nickat och instämt med dem när de svarade på våra frågor. 
En annan förutsättning för oss har varit att inte störa respondenten när denne pratade, då vi 
försiktigt har antecknat stödord, för att inte hindra det respondenten uttryckte. Vid mer 
utvecklande frågor har vi bett respondenten om en övergång till nästa fråga, dels för 
tidsutrymmet och dels för att respondenten inte hade något mer att tillägga. Genom att ha 
fokuserat på frågeställningarna och samtidigt ställt frågorna högt och tydligt har vi minimerat 
risken för att respondenten tappat kontrollen över intervjun.  
För att försäkra oss om att våra intervjufrågor genomförts på ett trovärdigt sätt, har vi som 
Turner(2010) lyfter fram ovan fullföljts utomordentligt igenom alla våra intervjuer. Våra 
intervjufrågor till auktoriserade redovisningskonsulter återfinns i bilaga 3 och till 
representanter från FAR och SRF i bilaga 4. Där det sedan finns en intervjuguide till dessa 



 20 

frågor i bilaga 5 för auktoriserade redovisningskonsulter och bilaga 6 för representanter från 
FAR och SRF.  
 
Genom att ha spelat in intervjuerna har det gett oss möjligheten till att få allt som 
respondenten uttryckt dokumenterat. Samtliga intervjuer förutom en blev accepterad för 
inspelning, vilket har medfört att vi kunnat erhålla allt som respondenterna uttryckt. Detta har 
även stärkt förtroendet för att materialet vi inhämtat ska stämma överens med vad 
respondenterna uttryckte. Vilket styrks av Bryman och Bell (2005) som förklarar att om 
forskare inte spelar in samtliga intervjuer kan det leda till missvisande svar, eftersom att 
forskaren kan missa att få med relevanta tolkningar som respondenten sagt. Vidare har 
samtliga genomförda intervjuer transkriberats, då avsikten har varit att få ett mer tillförlitligt 
material att arbeta utefter.  
 
Under transkriberingen nämndes respondenterna med en befattning och en siffra för att 
underlätta vår arbetsprocess. Därefter valdes irrelevanta delar bort, det som respondenterna 
uttryckt men som inte har varit aktuellt för studien. De delar som har varit av betydelse för 
studien har utvecklats från ord till en kontext. Detta styrks även av Yin (2007) som förklarar 
att om forskaren vill uppnå en helhet med intervjuerna samt för att få intervjuerna mer 
trovärdiga, är alternativet att spela in samtliga intervjuer och med hänsyn därtill transkribera 
dem. Även Dalen (2008) förklarar att transkribering är ytterst viktigt vid en utvecklingsgång, 
eftersom den gynnar forskaren att få mer kännedom om sitt empiriska underlag. Materialet 
som sammanställdes skickades sedan ut till respondenterna. Detta för att ge de möjligheterna 
att bekräfta transkriberingarna som gjorts. Vidare har det resumerade materialet tillämpats för 
att kunna frambringa teman och för att sedan använda det i empiriavsnittet. De teman som 
använts i studien är utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen utifrån sju 
kravpunkter. Det andra temat har illustrerat styrning av en individ utifrån sex punkter där en 
av dessa punkter är standarder som styrmedel. 
 
2.2.5 Grundad teori    
Enligt Bell (2006) innebär grundad teori att utveckla en teori utan att förlita sig på någon 
specifik grupp av data, exempelvis forskningsinriktning eller något specifikt teoretiskt 
intresse. Genom att ha utgått från grundad teori har det väl passat in på vår studie, eftersom att 
syftet med vår studie har varit att undersöka svar från olika auktoriserade 
redovisningskonsulter, och därmed har vi behövt en grund att stå på när vi analyserade 
innehållstexten och även då vi kopplade det till vår teori och empiri del. 
 
Genom att ha inspirerats av grundad teori som ett metodval har vi framtagit ett utav våra 
teman från teorin och det andra temat har framtagits från empirin. Observera att det första 
temat har framkommit ur teorin, detta på grund av att vi ville skapa en förståelse av 
forskningsområdet och för att generera de relevanta frågor till den empiriska studien, för att 
det sedan skulle fungera som grund i analyseringen och kategoriseringen av empirin. Det 
andra temat som framkommit ur empirin har använts för att påvisa att det finns ett samband 
mellan det respondenterna tog upp och vad vi sedan funnit i teorin.  
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Glaser och Strauss (1967, refererad i Håkansson, 2005) förklarar att det centrala i grundad 
teori är att allt är data. Exempel på denna form av data kan vara allt från välstrukturerade 
intervjuer, observationer, informella samtal, vetenskapliga artiklar med mera.  Allt som en 
forskare stöter på räknas in till en möjlig data. Vidare undersöks all data för att sedan koda det 
till begrepp som beskriver hur det försiggår. Eftersom att ny data ständigt uppstår kommer 
koderna att omarbetas utefter ny data (Håkansson, 2005). Hartman (2001) anser att grundad 
teori är en förgylld mittenväg mellan induktiv och deduktiv metod eftersom att ett samspel 
sker mellan urval, datainsamling och analys.  Richardson och Kramer (2006) hävdar att en 
utveckling av grundad teori har sin grund i ett abduktivt synsätt snarare än ett induktivt 
synsätt och menar att efterföljande forskning kring grundad teori har visat på att det skett ett 
missförstånd om att det skulle vara ett induktivt synsätt.  
 
Alvesson och Sköldberg (2008) uttrycker att grundad teori har som förutsättning att från data 
skapa kategorier, vilket även kallas för kodning. Även Thomson et al. (2013) uttrycker att 
analys av data resulterar i koder och i ett senare skede utvecklas till kategorier, vilket ämnar 
förtydliga hur kodning och kategorier inom dess data har inhämtats för att om möjligt kunna 
tydliggöra deras relation till varandra.  Då vi ville erhålla en väl genomförd undersökning av 
det teoretiska och empiriska underlaget valde vi att tillämpa kodning, vilket anses vara som ett 
hjälpmedel för grundad teori.  
Koder skapar mening till den information eller de slutsatser som framkommer under en 
undersöknings gång. Koderna fungerar som etiketter och hänförs till större eller mindre 
enheter. Där ord eller hela stycken kan ha en tydlig koppling till en vald kod (Miles & 
Huberman, 1994, refererad i Bell, 2006).  
 
Syftet med kodning är att föra samman viktiga frågor och frågeställningar i data. Data som 
samlats in har i sig ingen större betydelse förrän vissa kluster igenkänts och samtidigt som 
innebörden av dem förstås  (Bell, 2006). Genom att ha tillämpat kodning har det gynnat vår 
studie till att minimera irrelevanta data som inte berört vårt ämne och samtidigt underlättat för 
oss att fått med det som avsetts vara med i studien. Vidare har kodningen varit passande för 
vår studie då vi har transkriberat respondenternas olika tolkningar och där avsikten har varit 
att finna jämförelser mellan de olika svar som vi erhållit. I vår studie har kodningens funktion 
varit att minimera datamängden. Anledningen har varit att vi ville åstadkomma med 
kategorier som enbart varit centrala för vår studie, vilka dessa har nämnts som två 
huvudteman. Dessa huvudteman har sedan lyfts fram i vår analysdel. 
 
Genom att ha utgått från två teman har vi kunnat koncentrera oss på de viktigaste delarna av 
faktamängden. Glaser och Strauss (1967 refererad i Håkansson, 2005) uttrycker att en 
forskare bör beakta om ny data inte tillför något mer för studien, då anses det att en teoretisk 
mättnad har uppstått. Detta har tagits hänsyn till i vår studie, om flera respondenter hade 
svarat identiskt på samma fråga, då ansåg vi att teoretisk mättnad har uppstått. Motivet är att 
det inte hade tillfört med någon ny information som hade kunnat utveckla vår studie. Genom 
att ha inspirerats av grundad teori har vi räknat med att kunnat besvara vårt huvudsyfte, vilket 
är att sträva efter en ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det kan 
påverka individer verksamma inom professionen. 
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Kodning  
Som tidigare har nämnts utifrån vår teoretiska referensram och empiriska undersökning har vi 
framställt två huvudteman, vilka är utvecklandet av en profession och dess påverkan på 
individen utifrån sju kravpunkter. Det andra temat har illustrerat styrning av en individ utifrån 
sex punkter där en av dessa punkter är standarder som styrmedel. Dessa teman har funnits 
med eller framkommit under intervjuprocessen, där respondenterna intervjuades utifrån det 
ena temat. Motivet har varit att erhålla relevant information från empiriska undersökningen 
för att kunna göra en analys mot den teoretiska referensramen. Vidare har det transkriberade 
materialet i empirin legat till grund för kodningen, vilket även styrks av Rubin och Rubin 
(1995) som uttrycker att kodningens förutsättning är att ge form åt respondenternas svar, där 
temana tenderar att sammankoppla identiska svar. I vår studie har kodningen inspirerats av 
grundad teori och mot bakgrund av vår teoretiska referensram och empiriska undersökning 
valde vi att arbeta med två teman, vilka förtydligas i nedanstående figur. 

 
Figur 3, Egen figur över studiens teman och dess underkategorier (författarnas modell) 
 
 
Ovanstående modell demonstrerar de två huvudteman som studien har haft som utgångspunkt. 
Vidare kan det utläsas huruvida underkategorierna framkommit utifrån det teoretiska 
materialet och empiriska materialet. Med hänsyn därtill har dessa teman varit grunden för vår 
teoridel och empiridel, vilket därefter har möjliggjort för oss att kunna göra en analys mellan 
den empiriska undersökningen och teoretiska referensramen. Grundad teori har fungerat som 
en inspirationskälla för hur vi genomfört vår kodning av det empiriska materialet. 
 
Det tema som framkommit ur den teoretiska referensramen har renderat i en grund att stå på 
när vi kodade det insamlade empirimaterialet.  Där det andra temat framkommit ur empirin 
för att sedan kunna hittas även i teorin. Utifrån detta valde vi ut de väsentliga delarna för att 

Utvecklandet	  av	  en	  
profession	  och	  dess	  

påverkan	  på	  individen	  

*Akademiskt utbildningskrav 
*Utvecklandet av färdigheter 
*Professionell kunskap garanters av 
examination 
*Det finns en yrkessammanslutning/ 
branschorganisation 
*Handlingsetik och lagstadgat skydd finns 
*Delar gemensamma värderingar och språk 
(identitetsskapande) 
* Heltidssyssla för de allmännas bästa 

Styrning	  av	  en	  individ	  

 * Självreglering 
 * Disciplinering 
 * Ansvarsutkrävande 
 * Krav 
 * Övervakning 
 * Standarder 



 23 

kunna fullgöra våra teman samt studiens syfte. När kodning görs är det viktigt att beakta för 
det som gynnar forskaren vid en analys, att det verkligen kan kodas uttrycker (Rubin & 
Rubin, 1995). Detta har vi haft i åtanke, då vi varit måna om att all material som insamlats 
från respondenterna, har mynnat ut i att noggrant välja ut de lämpliga delarna för att kunna få 
till en bra analys av det erhållna materialet. Genom att ha utgått från dessa huvudteman har 
det gett oss en förutsättning för att kunna besvara vår problembakgrund samt vårt syfte; om en 
ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det kan påverka individer 
verksamma inom professionen. Då vi ämnat ge struktur åt de viktigaste delarna i studien har 
temana varit av betydelse för vår studie. 

 
2.2.6  Kvalitetskriterier 
Forskare hävdar att det finns skilda kvalitetskriterier som kan tillämpas för att garantera 
tillförlitligheten i en studien, beroende på om det görs utifrån en kvalitativ eller kvantitativ 
ansats (Hammersley, 2007). Han uttrycker att det är nödvändigt att inneha kriterier i studien, 
eftersom att kriterier berättar för oss huruvida studiens resultat är godtagbar. Vidare berättar 
han att kriterier ska fylla ut studien till att vara tillräckligt, distinkt och konkret, utan några 
större felaktigheter, eftersom att kriterierna skall täcka allt som behövs vid bedömning av 
studiens kvalitet (Hammersley, 2007). Lincoln och Guba (1985, refererad i Seale 1999) lyfter 
fram fyra kriterier som kan vara användbara när en forskare skall stärka autenticiteten i sin 
studie, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att konfirmera (Seale, 
1999). Dessa kriterier har även varit av vikt för vår studie, då syftet har varit att skapa 
förståelse för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det kan påverka individer 
verksamma inom professionen. För att kunna leverera ett bra bidrag med vår studie har inte 
avsikten varit att finna den riktiga grundprincipen utan snarare komma med förslag om 
förbättringar till de företagen som varit aktuella för studien. Nedan har kvalitetskriterierna 
beskrivits mer utförligt och även gett förklaring om hur dessa kriterier har använts i studien.   
 
Lincoln och Guba (1985, refererad i Seale 1999) uttrycker att tillförlitligheten antar en enda 
konkret verklighet, genom att en forskare undersöker för att gräva fram och påvisa det på ett 
korrekt sätt. Även Vincent A. Anfara, Jr., Kathleen M. Brown and Terri L. Mangione (2002) 
uttrycker att tillräcklig trovärdighet och rimlighetskontroller görs för avsikt att säkerställa att 
ärendet mellan individer och grupper stämmer väl överens med varandra inom en kontext. Vi 
har i vår studie tagit hänsyn till detta kriterium, då respondenterna har fått möjlighet att 
bekräfta att transkriberingarna som genomförts har gjorts på ett felfritt sätt. Genom att ha låtit 
respondenterna granskat de kontexter som transkriberats har det även gett oss möjligheten att 
på ett korrekt sätt framhållit deras svar. Detta har enligt oss uppfyllt det första kriteriet, men 
även bidragit till att studiens tillförlitlighet har stärkts. 
 
Det andra kriteriet Seale (1999) framhäver är överförbarhet, där han menar att det som avses 
undersökas skall forskaren fördjupa sig inom. Överförbarheten har sin grund i att generalisera 
ett urval till en population, på grund av att nya antaganden görs, förklarar. Vidare förklarar 
han att en empirisk studie fordrar att det som ska undersökas och det som kontrolleras är av 
betydelse i en unik kontext. Detta eftersom att överförbarheten skall kunna fastställas(ibid). 
Eftersom att vår empiriska studie har baserats på intervjuer, var det angeläget för oss att få 
bukt med att finna skillnader mellan intervjupersoners svar från de olika företagen. När vi 
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presenterade intervjufrågorna för respondenterna fanns kriteriet i åtanke. Då intervjufrågorna 
kretsar mestadels kring standarden Reko och modellen över utvecklandet av profession, har 
det underlättat för oss att kunna överföra den inhämtade informationen till en annan miljö. 
Ändamålet har varit att se fler skillnader mellan intervjupersoners svar för att sedan kunna 
överföra och knyta det till andra svar. 
 
Det tredje kriteriet pålitlighet är enligt Seale (1999) en motsats till reliabilitet. Vidare 
uttrycker Seale (1999) att pålitlighet är alltid förhandlingsbar och öppen, eftersom det ska leda 
fram till ett fastställt bevis för att läsarna ska acceptera undersökningen. Detta påstående 
styrks även av Bryman (2002) som förklarar att forskaren ska på ett påtagligt sätt kunna visa 
tillvägagångssättet för hur samtliga faser av forskningsprocessen genomförts. I vår studie har 
vi erhållit en angenäm pålitlighet genom att på ett tydligt sätt har visat hur vi gått tillväga 
under forskningsprocessens alla olika delar, det vill säga en tydlig presentation av studiens 
tillvägagångsätt har genomförts. Vi har även på ett påtagligt sätt beskrivit hur empiriskt 
material har inhämtats och vilka litteraturer som varit aktuella för vår studie. Vidare har vi 
gjort en redogörelse för vår vetskapssyn, där läsaren har fått möjligheten att bedöma studiens 
pålitlighet och utifrån detta anser vi ha uppfyllt ovanstående kriterium. 
 
Det fjärde kriteriet innebär möjligheten att styrka och konfirmera, vilket Seale (1999) 
uttrycker att det är en motsvarighet till objektivitet eller neutralitet. Enligt Guba och Lincoln 
(1985, referead i Bryman 2002) åsyftar konfirmering att förklara i vilken omfattning ett 
resultat av en undersökning kan styrkas. Vidare förklarar han att konfirmering går ut på att 
forskaren ska vara oberoende från slutledningarna i undersökningen, eftersom att det inte går 
att upprätthålla en objektiv undersökning och att forskarens personliga bedömningar kan 
medföra en missvisande slutsats för undersökningen (ibid). Vår studie har utgått från att 
personliga synpunkter inte beblandats med respondenternas egna tolkningar och 
uppfattningar. Detta har gjorts för att låta respondenterna svara på ett mer förtroendeingivande 
sätt utan att behöva känna någon press från oss. Genom att ha utgått från ovanstående 
kvalitetskriteriet har det medfört att studien mynnat ut till att vara mer autentisk, vilket också 
har resulterat i ett bättre bidrag. Vi har under hela studieprocessen haft detta kriterium i 
åtanke, genom att våra tidigare kunskaper har resulterat i subjektiva tolkningar. Utifrån detta 
har vi undvikit att influera respondenternas tolkningar med våra tidigare kunskaper. Med 
utgångspunkt från detta anser vi att detta kriterium har uppfyllts. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teori som är relevant för studien utifrån dess syfte tas upp. Vilket 
är allmänt om redovisningskonsulterna för att skapa en större förståelse vad en 
redovisningskonsult är för att ha i åtanke till fortsatta avsnitt i teoridelen och den fortsatta 
studien. Där vi sedan kommer ta upp utvecklandet av en profession och dess påverkan på en 
individ där en modell på sju steg kommer ligga till grund för upplägget för att besvara vårt 
huvudsyfte. Där det under varje steg kommer tas upp ur ett allmänt synsätt och ur 
redovisningskonsulternas synvinkel. Det som tas upp är bland annat hur de olika stegen 
påverkar individen och professionen och varför de behövs och bör utvecklas. Vidare kommer 
det även belysas mer hur en profession påverkar individen. Sedan kommer avsnitten hur 
styrningen av en individ kan ske och hur standarder kan styra, för att kunna besvara 
resterande del av syftet.  
 
3.2 Redovisningskonsult 
SRF 2 (2014) beskriver en auktoriserad redovisningskonsult som en individ med grundlig 
utbildning inom ekonomi med flera års erfarenhet inom yrket. Där SRF (Sveriges 
redovisningskonsulters förbund) har tillsyn och krav genom ansvarsfördelning, 
kvalitetskontroller, vidareutveckling för att skapa en trygg och seriös samarbetspartner för 
företagen (SRF 2, 2014). Stivers och Campbell (1995) beskriver egenskaper som förknippas 
med framgångsrika redovisningskonsulter där de i sin studie kommer fram till att de fem 
viktigaste egenskaperna hos en redovisningskonsult är att denne är analytisk, intelligent, 
logisk, kompetent, självsäker och skicklig i affärer. Där de även kommer fram till att kvinnor 
och män har olika åsikter om vad som är framgångsrikt för en redovisningskonsult (Stivers & 
Campbell, 1995). 
 
Agélii & Paulsson (2010) påpekar att det på grund av lagändringen om frivillig revision har 
redovisningskonsultens ansvar och roll blivit större och mer framträdande. Denna lagändring 
kom att gälla majoriteten av de svenska företagen, som nu inte behöver ha en revisor. Flertalet 
av dessa företag kommer ändå fortsätta ha detta, på grund av vanan och tryggheten det ger. 
Där företag som väljer bort revisor kommer ändå med stor sannolikhet behöva ha någon 
extern person som kan stötta och ge dem trygghet i redovisningen, där denna person bör ha 
kunskap om redovisning. Vilket leder till att de behåller, kan eller väljer att anlita en 
redovisningskonsulent som ska kunna ge detta till företaget. Detta kommer troligtvis leda till 
en större efterfrågan på redovisningskonsultentens tjänster. Det kommer inte öka ansvaret hos 
redovisningskonsulenterna mot vad de redan har för ansvar dock kommer de skapa ett större 
fokus på redovisningskonsulentens ansvar i och med dennes arbetsuppgifter. Ifall det inte 
finns en revisor är det stor risk att det är redovisningskonsulenten som blir den som får 
ansvaret och kan hållas ansvarig ifall fel och brister upptäcks i verksamhetens bokföring. 
Detta är något nytt som inte tidigare har varit ett bekymmer eller ett ansvarsområde för 
redovisningskonsulenterna. Därför bör redovisningskonsulenterna vara beredda på detta och 
höja sin egen medvetenhet om dessa risker. (Agélii & Paulsson, 2010) 
 
Shaked och Sutton (1981) beskriver att ett yrke som växer fram utifrån ett annat yrke som i 
detta fall redovisningskonsulterna från revisorerna medför förbättringar av välfärden men 
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också förluster av intäkter för det ursprungliga yrket. Ifall det yrket som bildas utifrån ett 
annat bildas oberoende av det andra yrket, som två skilda yrken inom samma kategori medför 
det mindre effekter på både välfärden och intäkterna. (Shaked & Sutton, 1981)  
 
Agélii och Paulsson (2010) tar upp att en auktoriserad redovisningskonsult åtagit sig att följa 
Reko samt även de lagar som gäller för uppdraget exempelvis redovisnings och 
skattelagstiftning. Uppdragsgivaren har alltid ett självständigt ansvar för företagets 
redovisning, dock har alltid redovisningskonsulten ansvar för kvaliteten på utförda 
arbetsuppgifter utifrån de förutsättningar som är givna i företaget. Uppdragsbreven som Reko 
kräver att de auktoriserade redovisningskonsulterna skriver, är tänkt att förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan de båda parterna. Ett av målen med Reko är att förtydliga vad 
som kan förväntas av redovisningskonsulten. Redovisningskonsultens rapport ska vara ett bra 
beslutsunderlag för företaget och ska även innebära god redovisningssed och god sed för 
redovisningstjänster. Uppdragsgivarens intresse ska stå i centrum men utan att 
redovisningskonsulten förlorar sin objektivitet där uppdraget ska dokumenteras för att kunna 
ge en övergripande förståelse. För att öka kvaliteten och säkerhetsställa det allmänna 
förtroendet för redovisningskonsulterna gör FAR kvalitetskontroller vart sjätte år (Agélii & 
Paulsson, 2010). Christensen och Klyver (2006) kommer i sin studie fram till att konsulter har 
en stressig situation men även en situation som ger möjligheter till nya saker och variation på 
arbetet. En professionell konsult vågar lita på sitt omdöme och vågar släppa taget då det finns 
spelregler att luta sig mot. 
 

 
3.3 Utvecklandet av en profession och dess påverkan på en individ 
Evetts (2006) tar upp att utvecklandet av en profession kan komma från flera olika håll, där 
det kan röra sig om behovet att professionalisera och påverka ett yrkes service och kunskap 
för att ta det till en högre nivå. Där utvecklandet ofta sker genom yrkesmässig träning, 
certifikat eller auktorisation av arbetare och anställda inom yrket. Ofta kan dessa förändringar 
kännas betydelselösa för de anställda till en början då de känner att detta varken förändrar 
deras status eller deras försäljning eller liknande utan det har mer en långsiktig påverkan på 
individen. De som vill få igenom denna form av förändring är ofta myndigheterna eller 
arbetarna själva. Detta genom att de känner att det finns ett behov av att säkerställa eller skapa 
ett bättre förtroende för ett visst yrke, då detta yrke har fått sig en törn eller bara kan behöva 
lyfta sin status. (Evetts, 2006) 
 
Campfield (1960) beskriver standarder och regler som en viktig del i uppbyggnaden av en 
professionell status och även en viktig del för att förstärka kompetensen. 
Dedoulis (2006) tar upp att oftast börjar utvecklandet av en profession med att det finns ett 
behov av att öka trovärdigheten för ett visst yrke. Detta genom att det är ett viktigt yrke för 
allmänhetens bästa där det skett en del skandaler eller annat som skapat fokus på denna grupp. 
Där kriser har gjort att denna viktiga grupp inte har mycket förtroende kvar, för att bygga upp 
detta har myndigheterna eller branschorganisationen om det finns en som har tillförlitlighet, 
sett ett behov av att skapa etiska koder och standarder som ska kunna lyfta yrket till en högre 
nivå. De etiska reglerna och standarderna ska öka trovärdigheten för yrket och även skapa en 
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självständighet hos yrkesutövarna och är en början på dess väg till att bli en profession. 
(Dedoulis, 2006) 
 
Pratten och Lovatt (2005) beskriver utvecklandet av en profession som flera olika steg. Där 
det första steget är att regeringen måste agera för att visa att det behövs. Detta genom att 
skapa regler, lagar eller ge ansvar till någon att skapa standarder eller regler för att visa på 
högre krav inom yrket. Där de till att börja med kan kräva en högre utbildning eller en 
utbildning för att ens kunna arbeta inom yrket, där det inom vissa yrken krävs prov och 
legitimering för att få utföra vissa arbetsuppgifter. Sedan krävs det en branschorganisation 
som ställer krav och har högt förtroende för att kunna ta på sig ansvaret att leda en 
professionell bransch. En legitimering är en fördel för att påvisa kunskap om lagen innehas, 
och även att färdigheterna och kvalifikationer som krävs innehas av individen. Behovet av att 
vara professionell och en profession kan bero på behovet av ökad kontroll för att uppnå den 
optimala standarden inom yrket. (Pratten & Lovatt, 2005)  
De Beelde (2002) beskriver att olika mönster av professionalisering och olika 
tillvägagångssätt vid utvecklandet av professioner kan finnas i olika länder, detta på grund av 
att kvalifikationerna för ett yrke är annorlunda i olika länder. Utvecklingen skiftar mellan 
olika länder där det inom vissa länder finns flera olika begrepp, som kan betyda något annat 
på ett annat språk eller i ett annat land, vilket kan leda till missuppfattningar. Där avsaknandet 
av regler gör arbetet mer kvalitativt och förhindrar att det skapas en identifierbar yrkesgrupp 
som sedan kan bilda en egen professionell grupp. Bildandet av en profession tar många år. 
(De Beelde, 2002) 
 
De Beelde (2002) tar upp Åmarks (1990) förklaring på hur en profession kan bildas där det 
rör sig om tre olika processer. Dessa processer är från ett traditionellt yrke till en modern 
vetenskaplig profession eller från en befintlig skicklighet till en profession eller skapandet av 
ett helt nytt yrke som inte har någon historik bakom sig. De Beelde (2002) beskriver även 
Siegrist (1990) beskrivning på hur en professionaliseringsprocess kan gå till, där yrkesgrupper 
kan bli professioner genom toppen till botten processer som leds av myndigheterna eller 
staten, där lagar och förordningar är en startpunkt. Det kan också gå till genom oberoende 
självreglerande yrken där sociala och politiska krafter har skett genom förhandlingar med 
yrkessammanslutningen som är den som skapat professionen. Han tar också upp att en 
profession kan skapas gemensamt av branschorganisationen och staten, där båda har starkt 
inflytande på utvecklingen. Hur utvecklandet går till beror mycket på vilken tid det skett eller 
sker i, även vilken typ av yrke det rör sig om. Där statens inblandning till en början är vanligt, 
för att det sedan ska bli yrkesgruppen och branschorganisationen som fortsätter att utveckla 
yrket. Staten fortsätter dock behålla en nyckelroll tillsammans med branschorganisationen 
Siegrist (1990) refererad i (De Beelde, 2002). Lee (2006) kommer i sin studie fram till att en 
profession bildas genom att en struktur uppkommer. Vilket innebär att det är en professionell 
enhet som innehar kontroll, där det rör sig om en monopol-situation för yrket och det krävs 
registrering för att bli en del av yrket. Det ska också vara ett allmänt känt yrke (Lee, 2006). 
 
Här nedan tas vår egen modell upp skapad utifrån de sju punkterna som togs upp i 
bakgrunden. Dessa punkter är en sammanställning av krav och definitionspunkter för att ett 
yrke ska klassas som en yrkesprofession som framkommit enligt Wilenskys (1964) refererad i 
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(Öhman & Wallerstedt, 2012), Millerson (1964) refererad i (Brante, 2009), Goode refererad i 
(Brante, 2009), (Öhman & Wallerstedt, 2012). Fortsatta delavsnitt inom utvecklandet av en 
profession kommer att utgå från figuren nedan, där det kommer framgå både vad det innebär, 
hur det kan påverka en individs beteende och hur det ser ut inom redovisningskonsultsyrket. 
Där dessa kravpunkter från de olika författarna kommer att framgå under respektive punkt. Vi 
utgår från dessa punkter för att belysa vårt huvudsyfte som är att bidra till en ökad förståelse 
för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur den kan påverka individer verksamma inom 
professionen.  
 
 

 
Figur, 4. Egen modell över utvecklandet av en profession (författarnas modell) 
 
 
3.3.1 Akademiskt utbildningskrav 
Evetts (2011) tar upp att det för att ett yrke ska kunna bli en profession eller vara professionell 
ska det krävas högskoleutbildning eller annan form av legitimitet som kan vara motsvarande 
för att visa att individerna besitter en hög kunskapsnivå.  De Beelde (2002) tar också upp 
vikten av utbildningskrav inom professionen, som bör anpassas efter behovet inom yrket i 
fråga. Där han påpekar att utbildning och krav på medlemskap är instrument för att skilja 
professionella mot andra yrken. Begränsningar för ingången i en profession bör innehålla krav 
på universitetsexamen eller liknande för att öka förtroendet för individerna och yrket. Där det 
inom vissa yrken exempelvis revisorer finns både utbildningskrav men även saker som är 
förbjudna att göra för en revisor för denne ska förbli medlem. Då det inom många yrken krävs 
teknisk och moralisk kompetens, är utbildning en central roll för att kunna arbeta inom yrket. 
Utbildningskravet medför en form av prestige och status för individerna inom yrket eller 
professionen. Begreppet profession definieras ofta med en hög nivå av formell utbildning (De 
Beelde, 2002). 
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Svensson (2011) framhåller att utbildningskravet innebär en kvalitetsstämpel till att arbetet 
sedan kommer att vara trovärdigt och påverkar att ansvar kan utkrävas under arbetets gång. 
Kanan och Baker (2006) kommer i sin studie fram till att universitet marknadsför olika 
program på olika sätt där det rör sig om en slags rangordning där program som har forskning 
har den högsta rangen och får mest resurser. Där de påpekar att det behövs lika stort fokus på 
andra utbildningar för att skapa en efterfrågan inom inte bara de yrken och program med mest 
resurser. Där bara ett visst antal specialutbildningar ges på en högskola, detta på grund av att 
det finns krav på ett minsta antal elever för att det ska vara värt att utbilda dessa. Det medför 
att vissa yrkesutbildningar kan vara svåra att komma in på och krävas flytt till en ny stad för 
att kunna utbilda sig till yrket. Där de i sin studie kom fram till att den största fördelen med 
utbildningen var att arbeta i grupp för att utveckla sin kommunikationsförmåga. (Kanan & 
Baker, 2006). Altbach (1995) beskriver att en nedgång skett i stödet och uppskattningen av 
högre utbildning där de akademiska fördelarna med en högskoleexamen har ifrågasatts. Detta 
påverkar tillgången på resurser inom yrket då färre kanske väljer att utbilda sig till följd av det 
sjunkande stödet och anseendet för högre utbildning. Det har skett ett ökat krav på 
ansvarsutkrävande inom utbildningen, vilket medför en påverkan på individerna genom att de 
blir mer ansvarstagande (Altbach, 1995). 
 
Wilensky (1964) refererad i Öhman och Wallerstedt (2012) beskriver sin uppfattning som att 
kärnan i ett yrke bygger på tecken som symboliserar en profession. Där en av dessa punkter är 
inrättandet av adekvat utbildning som överensstämmer med kraven inom yrket. Ofta är en 
universitet eller en högskoleutbildning en del av detta. (Öhman & Wallerstedt, 2012). Öhman 
och Wallerstedt (2012) kommer fram till att akademisk utbildning är en grundsten som sedan 
behöver påbyggnad för att uppnå en professionell nivå. Millerson (1964) refererad i Brante 
(2009) beskriver en definition av en profession, där en av punkterna han tar upp är 
användandet av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap. Millersons punkter är 
välkända och välanvända av många efterföljare. 
 
SRF och FAR lägger vikt på akademiskt utbildning mer och mer då de ställer krav på 
medlemmarna att de ska ha genomgått en utbildning. Det finns dock fortfarande möjlighet till 
övergångsregler utan akademisk krav ifall redovisningskonsulten innehar minst 12 års 
erfarenhet, detta gäller dock bara fram tills slutet av juni 2015. FAR och SRF kräver av övriga 
redovisningskonsulter som inte berörs av övergångsbestämmelserna en akademisk utbildning 
inom företagsekonomi på högskolan eller liknande. Där huvudalternativet är högskoleexamen 
med minst 180 poäng och därefter tre års praktik inom redovisningsområdet. Sedan finns det 
delalternativ vilket exempelvis är enstaka kurser från högskolan inom företagsekonomi eller 
annan eftergymnasial utbildning. Där det vid det sista alternativet även krävs fem års praktik 
och inte tre år som vid de andra alternativen. Det krävs också medlemskap i FAR eller SRF 
för att erhålla titeln. (FAR, 2014) 
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3.3.2 Utvecklandet av färdigheter 
Evetts (2011) påpekar att perioder av assisterande eller lärling kan krävas. Det kan även 
krävas utveckling av sina färdigheter för att bibehålla sin kunskap och inneha kontroll över 
det senaste som har skett inom branschen. 
Le Maistre, Boudreau och Pare (2006) kommer i sin studie fram till att det är viktigt att 
förbereda de som studerar och är på väg ut i arbetslivet. Detta för att arbetsplatsen som den 
nyutbildade hamnar på ska få de bästa förutsättningarna att få in en kompetent arbetare. Där 
arbetsplatsen ska kunna utveckla dessa teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter hos 
arbetaren på ett bra sätt. Vilket medför att vikt läggs på utbildningens förberedelser inför 
arbetslivet. 
Begley (2006) beskriver i sin studie att det för att bli en expert, inte bara handlar om att 
efterlikna en individ som redan är det. Utan det handlar om att engagera sig genom att 
vidareutbilda sig fortlöpande för att kunna bli eller för att fortsätta vara expert. Där personliga 
reflektioner också är en viktig del för att utveckla sina färdigheter inom ett yrke eller en 
profession (Begley, 2006). 
 
Morris och Empson (1998) beskriver att uppbyggandet av en gemensam värdegrund till stor 
del består av erfarenhetskunskap som individer delat med sig av till andra individer inom 
yrket. Genom att skapa individer som är experter på olika områden kan dessa dela med sig av 
sin erfarenhet till de övriga och därmed behöver inte alla bli expert på allt utan kunskapen 
finns ändå att tillgå i närheten. (Morris & Empson, 1998) 
Öhman och Wallerstedt (2012) kommer i sin studie fram till att en viktig punkt för att ett yrke 
ska klassificeras som en profession, är att det krävs arbete inom yrket för att kunna bli 
professionell och hitta in i yrkesrollen före individen blir en del av professionen. Där 
Millerson (1964) refererad i Brante (2009) också påpekar att en inlärningprocess av sina 
färdigheter är viktigt. Där det handlar om de färdigheter som inhämtas genom utbildning och 
de som framkommer genom praktik. (Brante, 2009). 
 
FAR (2014) påpekar att det krävs en vidareutveckling som en slags uppdatering genom kurser 
och liknande på minst 120 timmar på en tre års period där det ska vara minst 20 timmar per 
år, detta för att upprätthålla sin auktorisation. Då titeln behöver förnyas vart sjätte år blir det 
som en kontroll ifall kraven på vidareutveckling är uppfyllda, är det inte uppfyllda förnyas 
inte titeln (FAR, 2014). Christensen och Klyver (2006) kommer i sin studie fram till att en 
nackdel med professionella konsulter är att det är svårt att förnya arbetssättet då dialoger och 
reflektioner är en viktig del i arbetet. Inlärningsprocessen kan också vara en svår sak då det 
handlar om specifika saker men oftast omfattande vilket medför en tid innan de kan anses 
vara professionella.  De anser att det finns ett stort behov av att konsulenterna får 
experimentera inom sina professionella grunder med ganska öppna ramar före de kan anses 
vara professionella (Christensen & Klyver, 2006). 
 
3.3.3 Professionell kunskap garanters av examination 
Evetts (2011) tar upp att det bör finnas en branschorganisation eller liknande som kan 
tillhandahålla licensiering av yrket i form av något slags certifikat eller auktorisation. Denna 
certifiering eller auktorisation kräver någon form av motprestation. Detta kan vara i form av 
ett visst antal års praktik inom yrket, någon form av prov eller liknande, detta för att bevisa att 
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de krav som ställs uppfylls av den sökande personen (Evetts, 2011). Campfield (1960) 
beskriver att en profession måste ha en viss akademisk utbildning som krav men det behövs 
även praktiks övning i flera år för att träna upp sina teoretiska kunskaper i praktiken. Där den 
specifika kunskapen och dess funktioner för en viss profession kan uppnås genom denna form 
av träning som avslutas med en examination för att bevisa sin besittning av expertkunskap 
inom området. Där examinationen ska bestå av nyckelord, organisationen, lagar, standarder 
och metoder med mera (Campfield , 1960). Dedoluis (2006) beskriver att legitimationen som 
kommer utifrån examinationen ska öka trovärdigheten för yrket. 
 
Svensson (2011) beskriver professionell legitimitet som att den är baserad på kunskap och 
kompetens men också baserad på branschutveckling, kontrollerande av vetenskap och 
erfarenhet. Kompetensen inom professionen ska vara erkänd av allmänheten och ska 
monopoliseras som yrkesutövning genom legitimering i form av auktorisation eller skyddade 
yrkestitlar (Svensson, 2011).  Millerson (1964) refererad i Brante (2009) tar upp att 
professionell kompetens bör garanterars genom examination. Där han lägger vikt vid detta för 
att kunna påvisa sin kunskap för andra. Detta genom någon form av diplom eller auktoriastion 
som sker genom examinationen (Brante, 2009).  
 
Danielsson (2010) tar upp att FAR i slutet av 2008 beslutade att det skulle genomföras 
obligatoriska kvalitetskontroller av redovisningskonsulter från och med hösten 2009. Dessa 
kontroller genomförs av FAR:s kvalitetsnämnd. Till följd av dessa kontroller har det hänt att 
auktoriserade redovisningskonsulter har gått ur FAR och därmed förlorat sin rätt att vara 
auktoriserad redovisningskonsult. Detta då det krävs ett medlemskap i FAR för att vara 
auktoriserad. Kvalitetskontrollerna sker av redan kvalitetskontrollerade auktoriserade 
redovisningskonsulenter som genomgått en utbildning för att få kvalitetssäkra andra 
auktoriserade. Kvalitetskontrollen sker genom kvalitetsnämndens beslutande riktlinjer och 
checklistor. Där bland annat redovisningskonsultens enskilda uppdrag, företagens verksamhet, 
företagets organisation och företagets kontroll granskas. När denna kontroll är genomförd 
skriver kontrollanten en rapport och ifall konsulten inte skulle bli godkänd sker en 
kontrollering igen året därpå. Redovisningskonsulter har inte samma tradition att dokumentera 
sitt arbete som revisorer har, vilket är tanken att denna kvalitetsgranskning hoppas kunna 
skapa även hos redovisningskonsulenterna. (Danielsson, 2010) 
 
3.3.4 Det finns en yrkessammanslutning/ branschorganisation 
Evetts (2011) tar upp att en yrkessammanslutning i form av branschorganisation eller annan 
yrkessammanslutning ska garantera och sköta om yrket eller professionen. Sunder (2009) tar 
upp att ifall det är en branschorganisation som beslutar om de olika standarderna som ska 
följas, är det viktigt att denna organisation inte bara har detta som uppgift utan också visar på 
en hög moral och hög nivå inom yrket. Uppmaningar och förfrågningar från kunder som 
kräver att en regel ska ändras för att det ska bli till fördel för dem, behöver få en extra noga 
granskning. Detta för att se ifall denna regel är något som kan vara viktigt för alla eller om det 
bara rör sig om saker som skulle förbättra för bara den kunden, ifall det bara skulle bli bättre 
för den kunden ska den avslås. Ett frånvarande standardbeslutande organ medför oroligheter 
både över säkerheten och kraven på standarderna (Sunder, 2009). 
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Dedoulis (2006) påpekar vikten av att ha ett oberoende organ som kan granska rutiner och 
utförandet av tjänsterna. Detta för att öka förtroendet och kvaliteten hos de yrkesverksamma 
(Dedoulis, 2006). 
 
Svensson (2011) beskriver att det inom alla sorters yrken finns eller bör finnas någon slags 
organisation. Det kan röra sig om organisationer för utbildning, för yrket eller branschen i 
stort. Branschorganisationerna är det som gör själva yrket möjligt och professioner är 
beroende av denna organisation för kontrollering av yrkesutövningen och utkrävandet av 
ansvar. De professionella inom en profession är ofta anställda genom branschorganisationen 
där de i sitt dagliga arbete använder sig av dess resurser, metoder och liknande. Men de är inte 
bara yrkesutövarna som har fördelar med branschorganisationen utan yrkesutövarna ger 
branschorganisationen ett externt nätverk med kompetens och expertis att använda sig av vid 
utvecklandet av standarder och liknande. (Svensson, 2011) 
 
Både Wilensky (1964) refererad i Öhman och Wallerstedt (2012) och Millerson (1964) 
refererad i Brante (2009) tar upp vikten av att det finns en branschorganisation eller 
yrkessammanslutning för de yrkesverksamma. Där de menar att det är denna som till stor del 
bygger upp och utvecklar yrket mot att bli något mer. Dock kommer Öhman och Wallerstedt 
(2012) i deras studie fram till att branschorganisationen inte alltid är ett tecken på professions 
utveckling. Detta då de i sin studie av utvecklandet av revisionsbranschen i Sverige kommit 
fram till att SRS (Svenska revisorsamfundet) till en början inte hade några krav på varken 
utbildning eller heltissysselsättning för att vara medlem hos dem. Det skapade en dålig 
kompetens och en dålig grund att bygga ett yrke och en yrkessammaslutning på. Dock kom 
FAR att ta över som branschorganisation och de kom att uppfylla dessa krav. Där FAR kom 
att få betydelse som normgivande organ genom lagstiftining. (Öhman & Wallerstedt, 2012) 
 
Enligt Artsberg (2003) har FAR haft en stor betydelse i utvecklande av revisions professionen 
då det haft en central roll och ett gott anseende. Detta genom att de har en central ledning som 
är mycket stark och att de är sakkunniga i frågor rörande revision och redovisning. FAR är 
även är försiktiga med vad de för fram för åsikter för att visa att de är pålitliga och först 
framme med nytt i branschen. FAR ger också ut en tidning som heter Balans. Denna tidning 
anses vara den viktigaste tidningen för redovisningsfrågor och debatter i Sverige (Artsberg , 
2003). Öhman och Wallerstedt (2012) kommer i sin studie fram till att FAR uppfyller 
kriterierna för att vara en branschorganisation. De professionella rekommendationer som FAR 
utger stärks av lagen och gör FAR till ett normgivande organ. Detta genom att det är upp till 
de yrkesverksamma att utifrån lagen skapa rekommendationer och standarder (Öhman & 
Wallerstedt, 2012). FAR 2 (2014) beskriver sig själva som en branschorganisation för 
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR bildades år 2006 genom 
sammanslagning av FAR och SRS, där de anser sig utveckla, möta förändringar och påverka 
även övriga branscher i Sverige. För att bli medlem krävs det auktorisation för en 
redovisningskonsult. De arbetar både internationellt och nationellt med att utveckla branschen 
genom skapandet av rekommendationer och utbildningar. Där FARs dotterbolag FAR 
akademi arrangerar utbildningar, ger ut böcker och annan viktig information för branschen 
(FAR 2, 2014). 
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SRF 2 (2014) anser sig vara en branschorganisation för de som arbetar inom redovisning och 
lön. Där förkortningen SRF står för Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och är den 
äldsta och ledande branschorganisationen för auktoriserade redovisningskonsulter. SRF 
grundades 1936. De driver på branschutvecklingen och kompetenshöjning av sina 
medlemmar. Där de auktoriserar redovisningskonsulter och det krävs auktorisation även i 
denna branschorganisation för att bli medlem. SRF har även en utbildningsverksamhet och 
informationsverksamhet, där detta till stor del bedrivs av deras utbildningsbolag. De fungerar 
som en remiss instans där de är med och påverkar lagstiftningen genom samarbete med bland 
annat myndigheter. (SRF 2, 2014) 
 
3.3.5 Handlingsetik och lagstadgat skydd finns 
 Evetts (2011) påpekar att det ska finnas någon form av kontroll av arbetet och dess procedur 
för att upprätthålla arbetets trovärdighet, detta genom bland annat etik eller standarder eller 
lagar.  Sunder (2009) tar upp att standarder kan vara formella regler som ska upprätthållas, 
som medför en ökad legitimitet och ett förtroende för en viss yrkesgrupp. Även Dedoulis 
(2006) tar upp att målet med etikregler och standarder är att förstärka förtroendet och tilliten 
för organisationen. Där etikregler kan förklaras som regler och principer skrivna för att 
utesluta oönskade aktiviteter. Vissa regler skrivs för att förbjuda medlemmar att göra vissa 
saker medan en del regler skrivs mot allmänheten för att upprätthålla en professionalism mot 
kunder. Dessa regler anses grundläggande inom professionen genom att de påvisar de rätta 
åtgärderna för medlemmarna och även främjar det beteende som allmänheten kräver av yrket. 
Etiken är inte bara viktig för att uppnå ansvar och visa på trovärdighet utåt mot allmänheten 
utan är också för att skapa ett beteende hos medlemmarna, genom att normalisera hur de bör 
uppföra sig yrkesmässigt. De etiska reglerna och standarderna bör skapas av en tillförlitlig 
grupp vidhåller de flesta forskare, men sedan vilken denna tillförlitliga grupp är skiljer sig åt 
mellan olika forskare. Vissa anser att det ska röra sig om yrkesverksamma inom yrket där 
inga utomstående får närvara eller ha åsikter. Medan vissa anser att det behövs utomstående 
för att se deras synvinkel och åsikter där de kanske uppmärksammar behov som inte de 
yrkesverksamma ser, då de kan vara lite insnöade på sitt eget. Till följd av denna sorts 
övervakning och för att de yrkesverksamma ska göra sitt arbete på rätt sätt, finns det ett behov 
av en tillsynsmyndighet som kontrollerar och tar hand om inkomna anmälningar (Dedoulis, 
2006). Campfield (1960) skriver att en professionell grupp har ett krav på sig att leva upp till 
både mot sig själv och mot dem de utför sitt yrke mot, där standarder är en bra försäkran för 
att påvisa kompetensen och för att påvisa ansvar. 
 
Carmona och Trombetta (2008)  tar upp att det inte finns ett specifikt sätt som kan förklara 
hur en standard accepteras, utan detta har en rad olika förklaringar och beror på 
omständigheterna och vilket yrke det rör sig om. Förklaringarna till att standarderna når en 
acceptans är bland annat en politisk integrations process, där EU tar upp det som ett exempel 
och där det bland de drivande krafterna inom utvecklandet och spridandet av standarderna är 
globala företag och organisationer. För att det ska fungera behövs det också tekniska 
lösningar i form av bland annat ett tillvägagångssätt. Där principbaserade standarder i vissa 
fall visat sig vara lättare att acceptera då det är öppnare och mer flexibla än lagbaserade 
standarder. Detta medför att det finns mer utrymme till egna reflektioner och skapandet av 
egna strukturer utifrån standarderna (Carmona & Trombetta, 2008). Buckless och Peace 
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(1993) har i sin studie kommit fram till att professionella standarder skapar en större 
trovärdighet ifall de är etablerade av myndigheterna än om de är etablerade av professionen 
själv. Även attityderna mot standarderna är olika beroende på vem som etablerat dem 
(Buckless & Peace, 1993). 
 
Jeanjean och Stolowy (2008) kommer i sin studie fram till att standarder kan påverka 
hanteringen och även kvaliteten men är beroende på landets system. Där det viktigaste med 
standarden är att påverka de gemensamma målen för att öka kvaliteten på arbetet. Wilensky 
(1964) refererad i Öhman och Wallerstedt (2012) beskriver att en kod för de etiska är en 
viktig del för att ett yrke ska kunna bli en profession. Han ser det som ett krav för att 
individen ska ha möjlighet att påverka. Där Millerson (1964) refererad i Brante (2009) 
beskriver en profession med hjälp av olika definitions punkter där en av dessa är att det finns 
etik som garanterar yrkesintegriteten. 
  
Holtzman (2004) tar upp att revisionsföretagen och redovisningsföretagen kan erbjuda fria 
tjänster till börsnoterade revisonskunder men de kan inte erbjuda både revisions och 
konsulttjänster på grund av revisorns oberoende blir ifrågasatt, ifall de inte noga delar upp 
detta på ett sätt som skapar förtroende och säkerhet på att oberoende kan fortsätta. Inom större 
företag är detta lättare då de kan dela upp sin organisation i olika delar medan det är svårare i 
mindre företag där oberoende blir svårt att hålla mellan de anställdas olika uppdrag. För att 
skapa en profession med respekt behövs det åtgärder dessa åtgärder är bland annat allmänna 
krav på bland annat kompetens och omsorg. Revisionsprocessen måste också förbättras där de 
finansiella rapporterna behöver bli lättare att förstå för företagen. Det gapet mellan vad som 
förväntas och vad den har för skyldighet att göra måste åtgärdas. Det är även viktigt att det 
sker ett förtydligande mot företaget om vad redovisningskonsulten har för ansvar och roll för 
att det inte ska missuppfattas. Där detta kan ske genom bland annat upprättandet av standarder 
och kvalitetskontroller. Lärdomar från åren som gått inom redovisnings och 
revisionsbranschen är att det bästa är att följa sin kärnkompetens, att tillväxten bör ske 
strukturerat och kontrollerat där fokus bör vara på tjänster som är primära och gör 
verksamheten långvarig. (Holtzman, 2004) 
 
Wyatt (2004) tar upp att fokus inom revisionsbranschen har gått från att leverera professionell 
service på ett professionellt sätt till mer fokus på att öka inkomsterna och därmed vinsten. 
Vilket har lett till att revisionsföretag låg i topp på listan över företag som inte lyckades möta 
sina kunders och intressenters förväntningar. Kraven för de som anställdes var låga eller som 
var redovisningskonsulter på revisionsföretaget var låga och därför förändrades det till krav 
att de var utbildade inom redovisning för att skapa ett bättre förtroende. I flertal länder kom 
det standarder som skulle fungera som ramar för hur redovisningskonsulter skulle arbeta. 
(Wyatt, 2004) 
SRF förtydligar att det saknades länge en god sed för redovisningstjänster i Sverige. År 2008 
gav FAR ut en standard för redovisningskonsulter som benämndes Reko. Året efter 2009 kom 
en ny version ut denna som ett samarbete mellan FAR (branschorganisation för revisorer och 
rådgivare) och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF). 
Sedan år 2012 utvecklade SRF och FAR gemensamt Reko till bara en bok istället för tre olika 
böcker. Reko är en svensk standard för redovisningstjänster. Denna standard är riktad mot 
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auktoriserade redovisningskonsulter i avsikt att skapa en kvalitetsstämpel, för att 
redovisningstjänsterna ska vara tillförlitliga och av hög kvalitet. Där en tydlig struktur och en 
gemensam arbetsform är en grundförutsättning för att Reko ska kunna effektivisera 
redovisningskonsultens arbete (FAR, 2014). 
 
Denna kvalitetsstämpel och det krav det finns på utbildning för att få titeln auktoriserad 
redovisningskonsult handlar om att få fram vad som förväntas av redovisningskonsulterna vid 
deras yrkesutövning, både till intressenter men också för att vara som en grund för hur 
redovisningskonsulterna ska gå tillväga vid sina uppdrag och hur arbetet ska utföras. Målet 
med redovisningskonsultens medverkan i redovisningen är att de ska skapa en högre kvalitet 
och även bidra till ett bättre beslutsunderlag för uppdragsgivarens verksamhet. (SRF & FAR, 
2013)  
Wyatt (2004) tar upp att försök till att kringgå standarden för att kunden vill det inte är att 
vara professionell. De fyra stora revisonföretagen påpekar att problemet ligger i att standarden 
inte reflekterar den underliggande ekonomiska rapporteringen i företagen. Standarden 
kritiseras av dem och bör istället utformas utifrån deras arbete för att bli bättre. Ifall 
standarden bygger på verkligheten kommer den lättare kännas igen och lättare kunna 
användas i verksamheten (Wyatt, 2004). 
 
3.3.6 Delar gemensamma värderingar och språk (identitetsskapande) 
Evetts (2011) belyser att gemensamma värderingar bör finnas och att det är 
branschorganisationen eller yrkessammanslutningen som ska se till att det finns något som 
påvisar yrket dess egna speciella identitet. Då det inom en profession är viktigt med en stark 
identitet och en stark yrkeskultur. Evetts (2006) tar upp att ett bra sätt att motivera de 
anställda till att göra det som krävs för att deras yrke ska bli en profession är att påpeka att en 
ny status kan uppstå. Gemensamma värderingar är viktiga och en del av det som krävs för att 
uppnå titeln för att sedan kunna bli en del av professionen (Evetts, 2006). 
 
Svensson (2011) tar upp att sammanhållning mellan individerna inom en profession är viktigt. 
Där likhet är viktigt genom exempelvis samarbete mellan kollegor och samma form av 
kompetensnivå i form av legitimation eller auktorisation. Svensson och Ulfsdotter Eriksson 
(2009) tar i sin studie upp att yrke och yrkestillhörighet har en stor betydelse och påverkan för 
människor då det bestämmer deras livsstil och klasstillhörighet. Där det till viss del också 
skapar en identitet för individen (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009). 
 
Brante (2009) tar upp Goodes krav som en profession behöver uppfylla för att få kalla sig 
detta, dessa krav är inte bara krav på individen utan även på hur dessa krav ska påverka 
individen och professionen till att bli mer profissionell. Där några av dessa krav är att det 
bland medlemmarna finns en känsla av en egen identitet som de kan förknippa sig själva med. 
En annan av dessa punkter är att de delar gemensamma värderingar och språk som bara delvis 
kan förstås av utomstående. Detta för att de ska känna sig mer speciella och att orden de 
använder ska vara speciella för dem och svåra att förstå för utomstående som inte har samma 
expert och kunskapnivå som de inom professionen eller yrket. (Brante, 2009) 
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SRF tar upp att redovisningskonsulenten ofta blandas ihop med revisorn, där båda 
yrkesgrupper brukar bli kallad för revisorn trots att de egentligen inte får göra samma sak utan 
gör skilda saker. De har även två helt olika ändamål med sitt yrke vilket är något som 
utomstående har svårt att uppfatta (SRF , 2013 ). Carmona och Trombetta (2008) tar upp att 
målet för revision och redovisnings-kåren en längre tid har varit att skaffa sig ett eget språk. 
Vilket idag har blivit till en verklighet då standarderna står på ett språk med uttryck som 
mestadels bara medlemmar inom yrket förstår. (Carmona & Trombetta, 2008).  
 
3.3.7 Heltidssyssla för de allmännas bästa 
Evetts (2011) tar upp att det ska finnas en stark känsla av att syftet med yrket är viktigt, har en 
funktion och medför ett bidrag av stor betydelse för allmänheten. Dedoulis (2006) beskriver 
att den etiska koden i vissa fall legat som grund till övertalning av allmänheten att 
professionens eller yrkets tjänster är oumbärliga, nödvändiga och viktiga för samhället. 
Horton (2006) tar upp att staten försöker skapa större fokus på yrken som är viktiga i 
samhället genom att fokusera på utbildningsmöjligheter och belysa aktuella händelser för att 
skapa intresse.  Att belysa yrkets behov och nytta i samhället kan ge yrket en större betydelse 
för även samhället i stort. När yrkets värde har tydliggjorts är det ett allmänt godkänt yrke för 
de allmännas bästa (Horton, 2006). 
 
Carnegie och Napier (2010) beskriver att en professionell verksamhet indirekt tjänar 
allmänhetens bästa genom att det arbete som utförs i yrket direkt medför positiva 
konsekvenser för samhället. Detta i sin tur kan bland annat påverka individen till att utföra 
arbetet på bästa sätt efter kundens intresse. Där beaktning av allmänhetens intresse och dess 
bästa medför en påverkan på yrkets legitimitet. Där legitimiteten ökar på grund av att 
rättigheterna följs (Carnegie & Napier, 2010). Wilensky (1964) refererad i Öhman och 
Wallerstedt (2012) beskriver att ett yrke ska vara en heltidssyssla för att det ska kunna vara 
eller ha det som krävs för att det ska bli en profession. Millerson (1964) refererad i Brante 
(2009) har som en av sina definitionspunkter av en profession med att arbetet ska utföras för 
de allmännas bästa. Mening är att syftet med arbetet ska vara att utföra något som för 
allmänheten är viktigt och ett måste för att samhället ska vara pålitligt (Brante, 2009). SRF tar 
upp att det finns en stor bredd inom redovisningskonsultsyrket där konsultation och 
affärsrådgivning är en viktig del av arbetet. SRF 1 förklarar att auktoriserade 
redovisningskonsulter är den bästa hjälpen för ett företag, där de fortsätter med att beskriva 
det som ett måste att ha god koll och ordning på och i redovisningen. Detta kan en 
redovisningskonsult förmedla då de håller hög kvalitet och fungerar som avlastning till de 
tunga och tidskrävande delarna. Där de menar på att en företagare behöver en kvalitetssäkrad 
redovisningskonsulent för att bli trygg i sitt företagande (SRF 1, 2014).    

 
 
3.3 Professions påverkan på individen 
Evetts (2006) tar upp att en profession medför en professionell antydan där ord som 
förtroende, diskretion och kompetens brukar återkomma. Förtroende är något som sedan det 
började talas om professioner kopplats samman med detta, då till att börja med exempelvis 
med läkare. Läkare har mer utbildning och praktik vilket medför att det är mer professionell 
och mer pålitliga för de i behov av en läkare. Utveckling över tiden har medfört att orden som 
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förknippas med profession och professionalism har förändrats. Förtroende är fortfarande en 
stor del medan det också handlar om kontroll över en viss grupp, branschorganisationer med 
mera. Att något yrke blir en profession medför att denna nya status kan förmedlas ut i reklam 
och PR för att tydligt visa för kunderna att de har högre rang och status och är mer pålitliga än 
de som inte har denna status. En annan fördel med en profession är att det kan användas som 
en motivation för att få fler att vilja vara en del av professionen och också få fler att göra det 
som krävs för att få bibehålla denna status. (Evetts, 2006) 
 
Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) beskriver i sin studie att yrket medför en viss status 
som individer vill uppnå. Med status menar det anseende och används synonymt med 
prestige. Status kan uppnås genom att tillhöra och ha en viss plats i ett yrke (Svensson & 
Ulfsdotter Eriksson, 2009). Christensen och Klyver (2006) kommer i sin studie fram till att en 
fördel med en profession är att den skapar en trovärdighet gentemot kunden, då denne kan lita 
på att det är ett professionellt arbete som utförs. De kan även lita på att resultatet av arbetet 
ska bli användbart och ge insikter för kunden (Christensen & Klyver, 2006). 
 
Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009) har i sin studie tittat närmare på hur yrken uppfattats 
och värderats och kommit fram till att yrke är ett viktigt ord som fungerar som ett mål för 
människor när de studerar. Där yrket medför en status som uppfattas lika oavsett kön eller 
ålder. Där statusen kan förklaras med fokus på yrkets egenskaper, det kan röra sig om lönen, 
utbildningen, inflytandet eller makten som påverkar vilken form av status ett yrke har. Där 
hög lön och karriärmöjligheter hamnade högt upp på listan i deras studie över vad som ger en 
hög status inom ett yrke. En annan viktig sak som ger yrket status är att det är till nytta för 
allmänheten och ger någon form av hjälp. De kom även i sin studie fram till att det svenska 
samhället uppfattas ha en yrkeshierarki. (Svensson & Ulfsdotter Eriksson, 2009) 
 
3.4 Styrning av en individ  
Svensson (2011) påpekar att det inom professioner är vanligt med mindre övervakning och 
mer självstyrning, där standarder kan fungera som en viktig del för att belysa individernas 
ansvar. Han tar upp fyra styrningsformer som är vanliga inom en profession, vilka är: 
förvaltningsstyrning, organisationsstyrning, professionsstyrning och marknadsstyrning. 
Förvaltningsstyrning innebär att det är politiker som bestämmer förutsättningarna för 
professionen i form av lagar. Dessa lagar får sedan branschorganisationen administrera genom 
organisationsstyrning där de genom lagarna som grund kan bestämma hur detta med hjälp av 
principer ska kunna uppfyllas. Där professionella inom området hjälper till att effektivisera 
lagen till en mer passande nivå för professionen. Professionsstyrning innebär mer ansvar till 
branschorganisationen och fokus ligger på utbildning, vetenskap och etik. Där målet är att 
lösa uppkomna problem med gemensamma metoder. Marknadsstyrning är utifrån efterfrågan 
från allmänheten. Där rättsliga principer tonas ner och administrativa principer och 
ledarskapet betonas högre. (Svensson, 2011) 
 
De Jong och Den Hartog (2007)  kommer i sin studie fram till, att det som ledare eller som 
chef är omöjligt att inte påverka sina medarbetares beteende. Där de speciellt tänker på deras 
innovativa förmåga i form av idegenerering och ansträngningar. Där det går att styra en 
individ genom delegering, kontinuerliga uppföljningar, rådfrågning och självständighet i hur 
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en uppgift ska lösas för att motivera medarbetarna. Där det sedan behövs uppmuntran i form 
av exempelvis erkännande, godkännande och stödjande. Dock behövs det en balans mellan de 
båda för att uppnå en bra effekt. (de Jong & Den Hartog, 2007) 
 
Chiarello (2011) beskriver i sin studie att branschorganisationer kan öka intresset för yrket 
hos allmänheten, få allmänheten att bli intresserad av regleringen av yrket och kan skapa 
uppmärksamhet i media för yrket. Vilket skapar fokus på att individerna inom yrket ska 
upprätthålla en standard och stå till svars för sina handlingar. Där fokusen gör att befintliga 
sprickor inom yrket och dess standarder och riktlinjer framkommer, vilket gör att 
självreglering snabbare kan bli verklighet inom yrket. Där hon betonar att det är viktigt att 
rättssystemet, branschorganisationen och arbetsplatsen samarbetar för att nå målet att 
professionen blir självreglerande. Dessa tre tillsammans skapar yrkesidentiteten och verifierar 
reglerna. (Chiarello, 2011) 

3.4.1 Självreglering och disciplinering   
Shaked och Sutton (1981) beskriver att ett mål som ofta finns inom en profession är att 
individerna i den ska bli självstyrda. Dedoulis (2006) tar upp att en professionell förväntas 
styra sig själv på en högre nivå än andra i samhället. Detta på grund av de högre kraven som 
finns från allmänheten i form av etiska regler, kvalitet och förtroende på tjänsterna. Där dessa 
koder och standarder ger de riktlinjer som ska upprätthållas för de professionella inom 
professionen för att de ska bete sig på ett visst sätt som också medför en ökning av deras 
disciplin. Där de som deltar i oprofessionella aktiviteter eller på annat sätt inte beter sig som 
de ska, enligt reglerna och standarderna, ska straffas inte kroppsligt utan genom exempelvis 
böter eller löneavdrag eller genom minskat ansvar på arbetet och i värsta fall till och med 
avskedning. Detta beroende på omfattningen av den förbjudna verksamheten.  En annan form 
av styrning av individerna inom professionen eller yrket kan vara disciplinära processer för att 
visa lyhördheten mot allmänhetens oro och åsikter (Dedoulis, 2006). 
Svensson (2011) beskriver att självreglering medför tillfredställelse ifall allt går som det ska 
annars blir det dåligt samvete hos individen.  
 
Lee (2006) beskriver i sin studie att det antingen kan vara staten och ett tillsynsorgan som 
kontrollerar och styr professionen där ingen kan ges en monopolsituation i sitt styrande. 
Sedan finns det att själva professionen styr sig själva där de har den effektiva kontrollen över 
sig själva. Där normer och standarder kan bestäms av professionella institutioner som till 
exempel kan vara branschorganisationer, som sedan är de som måste ta ansvar mot eventuell 
kritik och kunna lyssna på medlemmars åsikter och idéer. Där även historiken anses vara en 
viktig grund och del i beslut om standarder och normer. (Lee, 2006) 
 

3.4.2 Ansvarsutkrävande och krav 
Svensson (2011) tar upp att styrning av en individ kan ske med hjälp av utkrävandet av ansvar 
där han menar att detta kan ske genom fem olika grunder vilket är kunskap, etik, regler, beslut 
och efterfrågan. Dessa är inte bara sätt att kräva ansvar utifrån utan också skäl till 
yrkesutövandet i sig, där ansvaret för detta arbete bör läggas på den professionella 
organisationen vilket är detsamma som branschorganisationen. (Svensson, 2011) 
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Svensson (2011) tar också upp att styrning innebär bland annat att bestämma eller påverka en 
individs handlingar och dennes handlingsutrymme genom avsiktlig kontroll och påverkan. 
Styrningen kan vara av formell art eller informell art. Formell genom skriven i lagar och 
liknande. Informell genom saker som är tagna för givet hur det ska göras genom att det anses 
vara traditioner, vanor och rutiner. Den kan också vara kodifierad i form av exempelvis lagar, 
normer, standarder, föreskrifter, kontrakt och scheman. Den kan också vara icke kodifierad i 
form av exempelvis tysta överenskommelser. Där det genom krav på utbildning och praktik 
inom området före medlemskap i branschorganisationen standardiserar arbetarna. Det 
vanligaste sättet som styr en individ inom en profession är längre utbildning inom universitet 
eller högskola, sedan medlemskap i branschorganisationen där den största kontrollen sker i 
form av kunskap och etik kontroll där en del av kontrollen är självreglering. (Svensson, 2011) 

3.4.3 Övervakning 
Svensson (2011) tar upp att styrningen även kan ske genom övervakning av en överordnad i 
form av exempelvis system eller tekniker som fungerar som standarder på hur de bör gå 
tillväga i arbetet. Där även uppföljningar och utvärderingar av arbetet kan fungera som 
kontrollering och ansvarsutkrävande. Där det inom professioner blivit mer vanligt med att i 
efterhand kontrollera och utkräva ansvar. Desto mer handlingsutrymme desto mer ansvar. 
Ansvar kan förklaras som möjligheten att kunna ställa någon till svars för dess handlingar och 
att denne är skyldig att göra något. Där normer och standarder kan påvisa ansvar och göra det 
lättare att förstå vad som förväntas av en person. (Svensson, 2011) 
 
3.5 Standarder som styrmedel 
Sachs (2003) tar upp flera olika förklaringar på standarder. Standarder sätter en slags 
miniminivå för vad som bör uppnås, vad som bör göras och vad de bör veta. Standarder är 
tänkta att skapa kvalitet i utförandet av yrket, detta genom att säkerhetsställa tillförlitligheten 
och vilket ansvar de som utför arbetet har. Målet blir att höja statusen för yrket på lång sikt ur 
andras synvinkel, både från allmänhetens sida och utifrån andra yrken. Standarder kan också 
påvisa vad som krävs av de individer som vill bli en del av yrket, det medför exempelvis att 
du måste ha en viss utbildning eller liknande för att få arbeta som detta. Praktik och 
legitimering kan också vara en del av standarderna vilket ska medföra trovärdighet för yrket 
och lägga ett större fokus på värdet på arbetet. Där det är viktigt att det inte bara är regeringen 
som beslutar om dessa standarder utan det behövs expertkunskap från praktiken inom yrket i 
form av representanter inom branschorganisationen eller andra utövare med stor trovärdighet. 
Standarderna bör vara empiriskt utbyggda för att fungera på bästa sätt. Dessa standarder är 
tänkt att styra individerna mot en mer professionell syn och ett professionellt agerande inom 
sitt yrke. Standarderna är tänkt att förbättra yrkets position på marknaden och bland 
allmänheten. (Sachs , 2003) 
 
Sunder (2009) tar upp ett citat av Richard Breeden som förklarar standarder som förslag till 
identiska bilder vilket är en illusion om ett ouppnåeligt mål, där det istället bör ses som vägen 
till att försöka uppnå ett liknande mål. Sunder (2009) påpekar att anledningen till användandet 
av standarder handlar om att få bort olikheten och främja likheten. Där två olika händelser ska 
kunna styras av samma standard vilket medför svårigheter med att försöka skapa standarder 
på grund av att de ska efterföljas av många olika händelser. Men mellan händelserna finns det 
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alltid vissa likheter och vissa skillnader som kan utläsas som kan ligga till grund för en 
standard. Standarderna blir som kunskapens och kundernas förväntningar på de verksamma 
på hurvida de ska bete sig i olika sammanhang. Utformandet av standarder till en viss 
yrkesgrupp medför i dagens samhälle ett framsteg för denna yrkesgrupp. Frånvarandet av 
standarder menar inte på att yrkesgruppens arbete är av mindre vikt utan mer bara att det inte 
fanns ett behov av detta tidigare eller inte fanns en tillräcklig bakgrund för att kunna få fram 
uppnåbara standarder. Standarder är en åtgärd för att skapa ett större förtroende och 
legitimitet hos en viss yrkesgrupp. (Sunder, 2009) 
 
Sunder (2009) tar upp att standarder har en formell efterlevnad som är konkret och 
framträdande. En standard skrivs för att förmedla att på detta sätt bör det gå tillväga annars får 
du inte höra hemma inom den verksamma yrkesgruppen, där syftet är att få fram hur de ska gå 
tillväga. De blir styrda av standarderna då de måste följa dessa för att exempelvis behålla sin 
titel. Standarder kan bli svåra att följa ifall de designats fel genom att de inte utgått från 
verkliga fall utan skrivits bara ifrån teorin. En standard kan fungera olika på olika människor 
utifrån deras individuella förutsättningar men är designade till att förändra beteendet hos 
individerna för att styra dem att agera på det vis som anses styrka och förtydliga deras 
yrkesroll. Att förändra en människas beteende är komplext och kan medföra aggressiva 
konsekvenser ifall de inblandade känner sig kränkt eller att de blir för styrda och inte känner 
att det har möjlighet att bestämma över sitt eget arbete eller hur de ska utföra det. Där 
information om förändringar och åsikter om förslag på förändringar kan vara till fördel. 
Skrivna standarder kan också vara till för att förtydliga ansvar och vad som är belagt med 
brott. (Sunder, 2009) 
 
Campfield (1960) påpekar att standarder ska ha sin grund och uppbyggnad utifrån 
användarnas behov. Det ska tydligt framgå att en högre kunskap behövs, att praktik behövs 
och annan erfarenhet i form av examination och utveckling av sina färdigheter inom yrket. 
Där det i standarden även ska framgå hur rapporter ska göras eller annan typ av 
dokumentation för att ledningen ska kunna kontrollera och styra de anställda (Campfield , 
1960). Carmona och Trombetta (2008) tar upp att det finns två olika sorters standarder det rör 
sig om principbaserade eller lagbaserade standarder. Där en principbaserad standard innebär 
att en grundläggande förståelse för hur något ska utföras krävs eller påvisas, där det finns en 
princip på hur de ska gå tillväga. Lagbaserade standarder däremot innehåller specifika 
kriterier, exempelvis restriktioner eller förväntningar på hur något ska eller inte ska göras. Där 
principbaserade inte tar upp alla olika problem som kan uppkomma utan tar upp det 
vanligaste förekommande processerna. Där det som inte framgår av standarden är upp till 
företaget att besluta om hur de bör gå tillväga (Carmona & Trombetta, 2008). 
 
3.6 Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen 
Här nedan kommer den teoretiska referensramen att sammanfattas i form av två modeller där 
vi kommer utgå från de två teman som studien bygger på och där det ena temat framkommit 
genom utvecklandet av teorin och den andra ur empirin. Dessa två teman är utvecklandet av 
en profession och dess påverkan på individen vilket kan sammankopplas med vårt huvudsyfte 
som är att bidra till en ökad förståelse för hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur den 
kan påverka individer verksamma inom den. Detta tema är uppdelat i sju stycken 
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underkategorier för att förtydliga och skapa en större förståelse. Det andra temat är styrning 
av en individ och kan sammankopplas med resterande del av syftet som är hur förändringar av 
standarder påverkar yrkesprofessionen och individer verksamma inom den. Detta tema är 
sedan uppdelad i sex stycken delar för att skapa en bättre förståelse och en tydlighet. 
 

Tema 1, kategori Sammanfattning Källa 
Utvecklandet av en individ 
och dess påverkan på en 
individ 
 

Utvecklandet kan ske på flertal olika sätt där 
en vanlig start på utveckling är behovet av att 
säkerhetsställa eller öka kvaliteten inom ett 
yrke.  
Ett yrke kan behöva öka sin status och 
kompetens på grund av låg trovärdighet. 
Detta genom att yrket är viktigt för 
allmänheten och medför säkerhetsrisker ifall 
det inte är mer pålitligt.  
Vidare har en modell tagits fram utifrån de 
framkomna viktiga punkterna ett yrke bör 
uppfylla för att klassas som profession. Denna 
modells sju delpunkter kommer framgå 
nedan. 
 

 
 
Millerson (1964) refererad i 
Brante (2009); 
 
Goode refererad i Brante 
(2009); 
 
Öhman och Wallerstedt 
(2012); 
 
 
 

*Akademiskt utbildningskrav 
 

Akademiskt utbildningskrav är något 
författarna är överens är viktigt för att skapa 
legitimitet för individerna inom yrket. Det är 
även viktigt för att bevisa att individerna 
besitter en hög kunskapsnivå och medför 
även en kvalitetsstämpel. 
 

Wilensky (1964) refererad i 
Öhman och Wallerstedt 
(2012);  
 
De Beelde (2002); 
 
Svensson (2011); 
 

* Utvecklandet av färdigheter 
 
 

Inom flertalet professioner krävs lärling eller 
assisterande före yrkestiteln kan uppnås. 
Detta är något som anses viktigt och har stor 
betydelse då flera författare menar på att 
erfarenheten inte kan läras ut teoretiskt, utan 
denna framkommer genom praktisk övning. 
Vikt läggs också på vidareutbildning för att 
bibehålla sin expertkunskap. 
 

Morris och Empson (1998); 
 
Begley (2006); 
 
Evetts (2011); 
 
Le Maistre, Boudreau och 
Pare (2006); 
 

* Professionell kunskap 
garanteras av examination 
 
 

En examination i detta fall innebär vanligtvis 
någon form av auktorisation eller certifikat. 
Detta har en betydelse både utåt mot kunder 
och samhället genom att kunna uppvisa att de 
besitter en titel som bara ges till de som 
uppfyller kraven. Och för individerna inom 
profession en status som ger dem något att 
kämpa för och något de är stolta att visa upp. 
 
 

Campfiled (1960); 
 
Dedoulis (2006); 
 

* Det finns en 
yrkessammanslutning/ 
branschorganisation 
 
 

Detta behövs för att garantera att yrket eller 
profession sköts och uppfyller en 
professionell nivå. Vanligt är att dessa ifall de 
besitter högt förtroende är de som utger 
standarder eller råd som bör följas inom 
professionen. Det är även viktigt att det denna 
sorts sammanslutning finns för att kontrollera 
och utveckla professionen.  
 

Dedoulis (2006); 
 
Evetts (2011); 
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* Handlingsetik och lagstadgat 
skydd finns 
 
 

Standarder, etik och lagar ska fungera som 
kontroll och upprättande av trovärdighet för 
individerna inom professionen. De påvisar 
hur en individ bör uppträda och hur de ska 
utföra sina arbetsuppgifter, även vad de får 
eller inte får göra. Vilket är viktigt utåt mot 
samhället och kunderna för att de ska veta 
vad de bör förvänta sig och medför att gapet 
mellan arbetet och förväntningarna ska 
minska. 
 

Sunder (2009); 
 
Jeanjean och Stolowy 
(2008); 
 
Holtzman (2004); 
 

* Delar gemensamma 
värderingar och språk 
(identitetsskapande) 
 
 

Gemensamma värderingar och språk ska 
medföra att en egen identitet skapas där 
individer ska känna sig delaktiga och hemma 
inom professionen. Där tanken är att andra 
utomstående inte helt ska förstå deras språk 
för att det ska skapa en tydligare gemenskap. 
  

Svensson och Ulfsdotter 
Eriksson (2009); 
 
Evetts (2006);  
 

* Heltidssyssla för de 
allmännas bästa 
 

Forskarna är överens om att det ska röra sig 
om ett yrke som är en heltidssyssla och är till 
för de allmännas bästa. Med detta innebär det 
att arbetet ska vara viktigt och utföras för att 
skapa ett bättre samhälle för allmänheten.  
 

Evetts (2006);  
 
Horton (2006); 
 
Carneige och Napier 
(2010); 
 

Figur 5, sammanfattande modell över tema 1 i den teoretiska referensramen (författarnas modell) 

 
Tema 2, Kategori Sammanfattning Källa 
Styrning av en individ  

 
Styrning av en individ är något viktig 
inom ett yrke för att arbete ska utföras på 
de vis arbetsgivaren eller samhället har ett 
behov av. Detta kan ske på många vis där 
några av dessa sätt tas upp nedan och 
beskrivs mer ingående i den teoretiska 
referensramen ovan.  
 

 
De Jong och De Hartog (2007);  
 

 

* Självreglering  
 

 
Detta är målet en profession ska bli. Med 
självreglering menas att individerna inte 
behöver bli direkt styrda av någon utan de 
styr sig själva genom bland annat 
medvetna och omedvetna tankar. 
 

 Lee (2006); 
 
Shaked och Sutton (1981); 

 
* Disciplinering 
 

 
Individen disciplinerar sig till att följa de 
lagar och regler som gäller då de vet att 
ifall detta inte följs sker det någon form av 
sanktioner.  
 

Dedoulis (2006); 
Svensson (2011); 

 
* Ansvarutkrävande 
 

 
Ansvar kan både utkrävas från 
arbetsgivaren och ifrån kunder och 
samhället vilket medför att individerna 
försöker uppnå sitt ansvar. 
 

Svensson (2011); 

 
* Krav 
 

 
Krav medför att individer måste följa 
dessa för att behålla eller skapa sig en titel 
eller bli medlem inom en profession eller 
ett yrke.  
 

Svensson (2011); 
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* Övervakning 
 

 
Övervakning kan ske via tydlig 
övervakning eller via mer diskreta 
varianter där individerna inte inser att det 
sker en form av övervakning. 
Övervakningen kan ske i form av kameror 
eller i form av kontroller av det utförda 
arbetet.  
 

Svensson (2011); 

 

* Standarder 

 
Standarder ska skapa en tydlig bild av vad 
som förväntas och vad som krävs av 
individerna verksamma inom yrket. 
Standarderna kan även ligga till grund för 
hur arbetsprocessen ska vara uppbyggd. 
En standard kan medföra större ansvar för 
individerna och är en början på 
utvecklandet av en profession då en 
standard till stor del finns till för att skapa 
en mer tillförlitlig yrkesgrupp.  
 

 
Sachs (2003); 
 
Sunder (2009); 
 
Campfiled (1960); 

 

Figur 6, sammanfattande modell över tema 2 i den teoretiska referensramen (författarnas modell) 
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4. Empiri  
I detta kapitel introduceras läsaren till studiens insamlade empiri, vilket har införskaffats via 
personliga intervjuer från elva auktoriserade redovisningskonsulter och tre representanter 
från branschorganisationerna FAR och SRF. Studiens empiri består till grunden av 
respondenternas svar på de frågor som till stor del bygger på den teoretiska referensramen. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av redovisningskonsulternas organisation. Det empiriska 
kunskapsstoffet är uppdelat i teman där det ena framkommit ur teorin och det andra ur 
empirin, där båda har tagits upp tidigare i teoridelen. Första temat kommer att behandla 
utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen utifrån sju kravpunkter. Det 
andra temat kommer att illustrera styrning av en individ utifrån sex punkter där en av dessa 
punkter är standarder som styrmedel. Kort presentation av samtliga respondenter samt vilken 
titel de innehar återfinns i bilaga 1. 
 

De kategorier och teman som vi kommer använda oss av i empirin är de som framkommit i 
teorin och empirin och kan utläsas i sammanfattning av den teoretiska referensramen. Dessa 
två teman är; utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen med sju 
underkategorier som framkommit ur teorin och det andra temat som är styrning av en individ 
med sex stycken underkategorier som framkommit ur empirin. Detta förtydligas av 
modellerna nedan. 

Tema 1, Utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen 

 

Figur 7, Tema 1, vår egen modell över temat utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen 
(författarnas modell) 

 

 

U
tv
ec
kl
an
de

t	  a
v	  
en

	  p
ro
fe
ss
io
n	  

Akademiskt	  utbildningskrav	  	  

Utvecklandet	  av	  färdigheter	  

Profissionell	  kunskap	  garanteras	  av	  
examinaRon 	   	   	  

	  	  

Det	  finns	  en	  
yrkessammanslutning	  /	  
branschorganisaRon	  

HandlingseRk	  och	  lagstadgat	  skydd	  
finns	  	  

Delar	  gemensamma	  värderingar	  
och	  eRk	  (idenRtetsskapande)	  

HelRdssyssla	  för	  de	  allmännas	  bästa	  	  



 45 

 

Tema 2, Styrning av en individ 

 
Figur 8, Tema 2, vår egen modell över temat styrning av en individ (författarnas modell) 

4.1 Redovisningskonsultsyrket  
Respondenterna inom branschorganisationerna har påpekat att det i Sverige idag finns mellan 
30 000- 40 000 redovisningskonsulenter och av dem är mellan 7000- 8000 auktoriserade 
redovisningskonsulter.  Där FAR har ca 5884 stycken medlemmar varav 1927 stycken är 
redovisningskonsulter, 3460 stycken är revisorer och 497 stycken är specialister. SRF har 
krav på auktorisation för att bli medlem precis som FAR. Där SRF har ca. 3700 stycken 
auktoriserade medlemmar och ca. 1200 stycken studentmedlemmar. 
Flertalet respondenter som intervjuades anser att professionen per automatik ingår i deras 
vardagliga arbete då de innehar titeln auktoriserad redovisningskonsult. Vidare uttrycker de 
att auktorisationstiteln ger en kvalitetsstämpel som samtidigt ställer höga krav för att leva upp 
till sin yrkesprofession. De flesta respondenter är enade om att tidigare har auktoriserad 
redovisningskonsult titeln varit okänd, men att numera framhävs titeln alltmer av 
branschorganisationerna FAR och SRF.  

 
”Förr var det mycket att FAR och SRF lyfte fram mer om revisorer och deras titel, nu har vi 
auktoriserade redovisningskonsulter blivit allt mer centrala i branschen samt fått ett större 
lyft av vår titel”(Pwc person 2).  

Detta har medfört svårigheter bland kunderna att särskilja mellan yrkesgrupperna 
redovisningskonsult och revisor. Oftast är kunderna inte medvetna om att dessa två 
yrkesroller är åtskilda från varandra. Anledningen till detta har varit att FAR och SRF, men 
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även företagen inte tydligt belyst skillnaden mellan yrkena, vilket har skapat förvirring bland 
kunderna. Tidigare har kunderna varit vana att gå till revisorn och inte redovisningskonsulten, 
därmed har kunden vant sig vid att uttala redovisningskonsult som revisor. 

”Det har inte nått ut till marknaden ännu, kunderna har inte riktigt förstått innebörden av 
redovisningskonsult, eftersom ska kunden till redovisningskonsulten så säger de att de ska till 
revisorn”(PWC Person 1).  
 
4.2 Utvecklandet av en profession och dess påverkan på individen 
Respondenterna är medvetna om att en stor utveckling har skett av deras arbetsprocess. 
Angående hur de ser på utvecklingen av en profession föreligger det delade meningar om. De 
flesta respondenter anser att de numera står på egna ben som redovisningskonsulter, detta 
eftersom det tidigare har förlitats mer på revisorn. Medan andra respondenter berättar att de 
inte märkt av någon skillnad innan revisionsplikten avskaffades, då det inte tydligt har 
framgått ute på marknaden. De som inte har någon revisor, har oftast en redovisningskonsult, 
och rollen som auktoriserad redovisningskonsult har blivit sista utposten inom redovisningen 
för många kunder som inte har någon revisor. Yrkesrollen som auktoriserad 
redovisningskonsult har även stärkts under de senaste åren, vilket har medfört en lättare 
kundkontakt. Vidare förklarar en respondent att det uppenbara med utvecklingen är att fler 
företag börjar välja en redovisningskonsult framför en revisor, vilket kan vara ett tecken på att 
kundföretagen märkt att det inte är nödvändigt att ha en revisor. Några av de tillfrågade 
respondenter anser att det skapats ett större ansvar för dem, eftersom auktoriserade 
redovisningskonsulter idag har fått mer av en egen identitet än vad de tidigare haft. Detta har 
även medfört att yrket blivit bredare och fått en mer kvalificerad roll med kunderna.   

 
”Själva yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult har blivit mer tydlig i sin form, har fått 
en mer självständig titel. Företagen har blivit mer aktiva vad gäller att välja mellan vilka 
rådgivare de vill ha. Förr innan revisionsplikten avskaffades gick man igenom revisorn först, 
nu är det helt annorlunda”(Deloitte). 
 
De flesta respondenter upplever att branschorganisationerna FAR och SRF har blivit alltmer 
aktiva. Detta genom att de idag lyfter fram yrkesrollen för auktoriserade 
redovisningskonsulter, tidigare har de enbart fokuserat på revisorer. Numera driver FAR och 
SRF fram frågor utifrån ett redovisningsperspektiv, vilket inte har varit aktuellt tidigare. 
Några respondenter uttrycker att FAR och SRF har blivit extremt operativa genom att vara i 
framkant och hänga med i utvecklingen samt genom att jobba branschmässigt framåt.  

 
”Förr var det mer att vi ska hålla oss till lagen, men hur man höll sig till lagen var en annan 
sak, nu har vi mer tydligare regelverk att vi ska jobba på ett visst sätt, en tydlig ram som 
beskriver exempelvis inte bara vad det ska stå på verifikationerna utan även hur vi ska göra 
verifikationerna. Vi har lagt om våra rutiner utefter Reko, vi ska följa Reko, när vi jobbar som 
vi ska och enligt våra interna rutiner så blir det per automatik att vi följer Rekos 
riktlinjer”(PWC person 2). 
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Sammanfattningsvis kan respondenternas svar förklaras av att branschorganisationerna FAR 
och SRF arbetar med att auktoriserade redovisningskonsulter ska få en förändrad roll. Detta 
eftersom de stärker deras identitet, frambringar mer legitimitet och även synliggör vad en 
auktoriserad redovisningskonsult gör. Vidare menar respondenterna att en utveckling har skett 
vad gäller arbetsfördelning, då de tidigare har haft en egen manuell översikt, men efter att 
Reko tillkom har det medfört mer struktur. 

 
Huruvida respondenter i FAR och SRF ser på utvecklingen, förklarar de att de marknadsför de 
yrken de arbetar med. Där en stor utveckling är att vissa företag väljer att starta utan revision. 
Detta har resulterat i att auktoriserade redovisningskonsulter alltmer börjar känna sig 
självständiga, vilket också indikerar på att yrkesrollen börjar bli mer av en profession. Vidare 
finns det idag ett större intresse från skatteverket då de har mer tillit till mellanhänder än vad 
de haft tidigare. De berättar även att FAR och SRF verkar för att säkra seriösa och formella 
redovisningskonsulter till de som utför sitt yrke utan kunskap. De jobbar även aktivt med att 
underrätta information till banker och skatteverket. Vidare betonar respondenterna att det 
finns ett samverkans projekt mellan FAR, SRF och skatteverket. Numera förs det ut mer 
information till auktoriserade redovisningskonsulter och banker angående revisionsplikten. En 
annan utveckling som skett är att redovisningskonsulter och skatteverket samarbetar med 
deklarationer, vilket inte har varit aktuellt tidigare. Detta har medfört mindre bedömningar, 
noggrannare och striktare kontroller, vilket har gett upphov till att yrkesrollen har fått ett mer 
kollektivt förtroende och en starkare grundtrygghet. 

 
”Hälften av nystartade företag har efter revisionspliktens avskaffande valt att inte ha revisor. 
Banker använder sig fortfarande av revisorer då det är en tydlig yrkesroll. Auktoriserade 
redovisnings konsulter börjar bli en självständig yrkesroll, där SRF försöker tydliggöra 
denna. Marknaden upptäcker själv när vi marknadsför yrket. Information leder till 
marknadens accepterande.  Där självständighet utan kontroll är målet. Skatteverket ser stor 
fördel med de som använt sig av en auktoriserad redovisningskonsult mot dem utan, då det 
medför en kvalitetsstämpel på arbetet och mindre kraft behövs för att kontrollera dessa 
deklarationer. En producent som är auktoriserad ger klass och förtroende”(representant från 
SRF).  

 
För att ett yrke ska utvecklas och bli en egen profession, anser representanterna från FAR och 
SRF att det måste finnas vissa krav för att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult. 
Representanterna från FAR och SRF anser att en yrkesprofession oftast inger ett förtroende 
och en kvalitetsstämpel. Det är av vikt att förtydliga yrkesrollen och samtidigt ingiva en tilltro 
för det som yrket innefattas av. Vidare uttrycker de att varken FAR gör någon skillnad mellan 
redovisningskonsulter och revisorer, det vill säga FAR behandlar sina yrkesgrupper lika och 
skiljer inte hierarkiskt mellan dem. Varken FAR eller SRF skiljer på begreppen; yrken och 
profession utan ser dem likvärdiga. De strävar efter att få yrkesgrupperna att bli mer allmänt 
kända för en bredare publik. Vidare jobbar de aktivt med att hålla fler seminarier och kurser 
som är riktade för auktoriserade redovisningskonsulter. Genom att försöka poängtera, belysa 
och lyfta fram auktoriserade redovisningskonsulters roll kommer det påverka utvecklingen 
positivt, uttrycker samtliga respondenter. Numera har redovisningskonsulter fått en egen 
enhet och det byggs rutiner för hur de ska jobba och deras roll har tydligare definierats. Detta 
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genom att dela upp yrkesrollerna i assistent, konsult och engagement leaders, vilket 
auktoriserade redovisningskonsulter delas upp i inom flertal företag.  
 
”Vi satsar mycket på vår utveckling i byrån angående redovisningstjänster, och för att få 
kundansvar hos oss så måste du vara auktoriserad redovisningskonsult. Så det ställer också 
krav på att rollen får en betydelse i sig, annars får du inte ha sista utposten mot kunden. Nu 
har vi även blivit uppdelade i byrån, mellan redovisning och revision vilket det inte har varit 
innan, nu har var vi fått en större roll i byrån än vad man hade tidigare”(PWC person 3).  

     

4.2.1  Akademiskt utbildningskrav 
Respondenter från FAR och SRF hävdar att akademiskt utbildningskrav är mycket viktigt 
eftersom det ger ett högt förtroende och en hög status samt chansen att förmedla vidare 
statusen. För att kunna bli en auktoriserad redovisningskonsult krävs det antingen en 
högskoleutbildning eller KY-utbildning, vilket delas in i en huvudregel och tre 
alternativregler. Vad som utgör dessa regler förklaras mer utförligt i nedanstående modell. 
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Figur 9, Vår egen modell utifrån SRF och FARs utbildningskrav. (författarnas modell) 

Ovanstående modell belyser huruvida kraven ser ut för att kunna bli auktoriserad 
redovisningskonsult samt vilka vägval som finns att utgå ifrån. Första regeln som innefattar 
huvudregeln kräver 180 högskolepoäng, med en inriktning på 60 högskolepoäng inom 
företagsekonomi. Där det krävs att 15 högskolepoäng av dessa 180 högskolepoäng är inom 
skatt och 15 högskolepoäng inom juridik. Sedan är det 30 valfria högskolepoäng som bör 
stödja de tre föregående underkraven, därefter 3 års praktik och slutledningsvis ett 
auktorisationsprov. 
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Under alternativregeln 1 krävs det 120 högskolepoäng inom fristående kurser, där det inte 
fordras en examination. Dock är underkraven här densamma som i huvudregeln, men här 
krävs det 5års praktik och därefter ett auktorisationsprov. 

I alternativregel 2 går det att studera en KY-utbildning på 2år, det vill säga där studeras 400yh 
som motsvarar 90 högskolepoäng. I underkraven ingår 200yh inom företagsekonomi, 50yh 
inom skatter och 50yh inom juridik. Vidare ska det genomgås en praktik på 5år och under 
dessa 5år ska det studeras 30 högskolepoäng. Till sist krävs det ett auktorisationsprov.  

Den tredje alternativregeln innebär att en utbildning görs via FAR eller SRF som motsvarar 
60 högskolepoäng. Vidare fordras det 5 års praktik varav 30 högskolepoäng ska studeras 
under det att praktiken genomförs. När detta är fullbordat, ska ett auktorisationsprov skrivas.  

De flesta respondenter uttrycker att det måste finnas krav på en person som vill bli 
auktoriserad redovisningskonsult, det vill säga det krävs att en individ genomgår någon form 
av utbildning för att kunna påvisa en formell kunskapsnivå. Vidare uttrycker respondenterna 
att om ett företag ska upplevas vara seriösa och handlingskraftiga, bör företaget ha någon eller 
några som är auktoriserade redovisningskonsulter. Genom att ha auktoriserade 
redovisningskonsulter skapar det legitimitet för företaget, som i sin tur medför ett större 
förtroende för verksamheten mot kunderna. Samtliga respondenter är medvetna om att banker 
och skatteverket är väldigt måna om att företag har auktoriserade redovisningskonsulter. Där 
av anledningen till att FAR och SRF trycker på de som inte är auktoriserade 
redovisningskonsulter till att försöka bli det. En av respondenterna från FAR anser inte att en 
högskoleutbildning gör stor skillnad på hur bra en auktoriserad redovisningskonsult kommer 
att prestera i praktiken. Denne person stödjer sitt påstående med att förklara att det skiljer sig 
rejält från det som lärs ut på högskolan och hur det sedan utövas i praktiken.  
 
”För mig är det inte ett krav om jag skulle haft en egen byrå, eftersom att man i viss mån kan 
vara självlärd, men fördelen är att man på högskolan lär sig familjejuridik, redovisning och 
ekonomistyrning”( representant från FAR). 

De flesta respondenterna är medvetna om att det hela tiden ställs högre krav från FAR och 
SRF och som därmed anser att en högskoleutbildning är ett måste, om individen ska jobba 
som auktoriserad redovisningskonsult. Vidare uttrycker de att en auktoriserad 
redovisningskonsult innehar ett stort ansvar, eftersom att de oftast kontrollerar de assisterande 
redovisningskonsulter. Där de ska kontrollera om de utfört arbetsuppdragen på ett felfritt och 
regelmässigt sätt.  

 4.2.2  Utvecklandet av färdigheter 
Angående utvecklande av färdigheter tycker de flesta respondenter att det är viktigt att börja 
som lärling, för att på bästa sätt erhålla mer kunskap. Vidare berättar de att det för att kunna 
bibehålla sin kunskap och vara medveten om de förändringar som sker är viktigt med 
utvecklandet av sina färdigheter. Representanterna från FAR och SRF uttrycker att det är 
viktigt att satsa på de som snart är färdigutbildade för att företagen som erhåller den färdiga 
studenten ska kunna erhålla en som har rätt förutsättningar för arbetet och som är ytterst 
drivande. Vidare anser de att detta medför bara positiva saker för företagen, eftersom att 
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studenten i sig kan lära ut vissa saker som inte de i praktiken har koll på. Samtliga 
respondenter som blev tillfrågade är enade om att fortlöpande vidareutbildningar är väldigt 
viktiga, för att utvecklas och nå upp till en karriär som auktoriserad redovisningskonsult. 
Respondenterna får medhåll från representanterna från FAR och SRF som även de betonar att 
för att lyckas och bli en specialist, exempelvis auktoriserad, då krävs det ett stort engagemang 
och ett driv ifrån individen, vilket också förutsätter att individen genomgår fortlöpande 
vidareutbildningar för att kunna bevara sin kunskap, och även för att kunna förmedla vidare 
sin vetskap genom att hjälpa sina medarbetare. Anledningen är att de flesta 
redovisningsbyråer jobbar som team, det vill säga det finns alltid möjlighet att få hjälp av 
någon annan om det uppstår problem. Vidare berättar SRF att praktisk erfarenhet är en 
förutsättning och väldigt viktigt om en individ ska kunna utvecklas. 

 
”Det är väldigt viktigt att utveckla sina färdigheter, eftersom att det är av betydelse att hänga 
med i lagstiftningen och förändringar som sker innan lagändringarna”(representant från 
FAR). 

 
Sammanfattningsvis indikerar respondenternas och representanterna från FAR och SRFs 
beskrivningar på att utvecklande av färdigheter är väldigt viktigt. Där fortutbildning ses som 
ett sätt att upprätthålla sin kunskap och ett sätt att kunna följa med i de förändringar som sker. 
Vidare förklarar representanterna från FAR och SRF att en auktoriserad redovisningskonsult 
fordras genomgå en fortutbildning på minst 20 timmar per år, för att kunna vidmakthålla sin 
auktorisation. 
 

 4.2.3  Professionell kunskap garanteras av examination 
Branschorganisationerna FAR och SRF är de som tillhandahåller licensiering av 
auktorisationstiteln. För att erhålla dess titel krävs det antingen en högskoleutbildning eller en 
yrkeshögskoleutbildning, vilket har förklarats i ett tidigare delkapitel, Akademiskt 
utbildningskrav 4.2.1. Representanterna från FAR och SRF förklarar att för att erhålla 
professionell kunskap fordras det en högskoleutbildning och flera års praktisk erfarenhet för 
att kunna tillämpa sina teoretiska förkunskaper i verksamheten. Vidare uttrycker FAR och 
SRF att efter minst 3 års praktisk erfarenhet, bör individen utföra ett auktorisationsprov för att 
se om personen i fråga är behörig för auktorisationstiteln. Respondenterna från FAR och SRF 
framhåller att auktorisation som genomgås via examination medför en större pålitlighet för 
yrkesgruppen. Vidare berättar de att ett professionellt behörighetsbevis har sin 
begynnelsepunkt i vetskap.  

 
 ”Examinationskravet fungerar som en rensning, för att hitta rätt person till yrket,  
detta är för vår egen skull”(representant från FAR).  

 
Representanten från FAR berättar även att det är av betydelse att professionell kunskap 
garanteras av examination, eftersom att syftet med det är att förstå ett orsakssamband.  Med 
det sagt är de flesta respondenter medvetna och överens om att, för att kunna få en 
yrkesmässig kunskap krävs det någon form av slutprov, vilket är för att kunna avgöra om 
individen är behörig för att bli auktoriserad. 
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 4.2.4   Det finns en yrkessammanslutning/branschorganisation 
Som tidigare nämnt i kapitelavsnitt 3.3.4 Det finns en yrkessammanslutning/ 
branschorganisation, är yrkessammanslutningar och branschorganisationer till för att 
säkerställa och ansvara för en profession. I detta fall är det branschorganisationerna FAR och 
SRF som tillsatt standarden Reko. Representanten från FAR framhåller att det är viktigt att 
det finns en branschorganisation som sköter standarden och tillsätter regler. Vidare uttrycker 
de att utan en branschorganisation hade det medfört svårigheter för yrket, eftersom företagen 
vill sträva efter en profession är det centralt att ha en branschorganisation som stödjer 
organisationerna och dess utveckling.  

 
”Det är bra att det står så pass starka organisationer bakom oss, det måste finnas någon som 
styr regelverket och sätter gränser för dem som vill göra rätt för sig, att man ändå har en bra 
organisation och trygghet att luta sig bakom” (Grant Thornton Person 2).   

  
Påståendet ovan styrks av representanter från FAR som berättar att det yrkesmässiga inom en 
profession är i de flesta fall tillsatta av branschorganisationer, där de tillämpar liknande 
metoder att arbeta utefter. Vidare framhåller de hur viktigt det är för både företagen och 
branschorganisationer att ha specialister, då det oftast ger väsentlig kunskap till både 
verksamheter och branschorganisationer.  
 
Andra respondenter anser att FAR och SFR har ett stort inflytande och varit grunden till att 
redovisningen utvecklats på ett positivt sätt. Vidare är de flesta respondenter medvetna om att 
FAR och SRF är de ledande branschorganisationerna inom redovisning och att det är de som 
skrivit standarden Reko. Genom att vara medlem i FAR eller SFR känner samtliga 
auktoriserade redovisningskonsulter en trygghet, eftersom att det finns en stark organisation 
att stödja sig bakom.  

 
”FAR och SRF har etablerat sig på många ställen; förtroendepost om man är medlem 
i dessa branschorganisationer, samt att de är även viktiga för 
professionsdrivandet”(representant från SRF). 

 
Andra respondenter berättar vilka fördelar det finns med att vara medlem i en 
branschorganisation. Fördelen är enligt respondenterna att som medlem i FAR erhålls mycket 
relevanta råd och tips rörande redovisningsfrågor. Vidare uttrycker respondenterna att FAR 
och SRF är väldigt måna om informationen som ges ut, detta för att påvisa att de är 
tillförlitliga branschorganisationer, men även genom att de är först ut med ny information till 
företagen.   

         

  4.2.5  Handlingsetik och lagstadgat skydd finns 
 De flesta respondenter framhåller att det bör finnas en viss beskaffenhet av inspektion på det 
utförda arbetet, för att se om reglerna utifrån Reko fullföljs. De förklarar även att om dessa 
regler inte upprätthålls av de auktoriserade redovisningskonsulter, då förlorar de både deras 
titel samt att kunder tappar tillit för företaget. Flertalet respondenter uppfattar att 
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handlingsetiken och de standarder som lyfts fram i Reko har som ändamål att stärka 
förtroendet för företagen utåt, det vill säga ut till marknaden. Vidare uttrycker respondenterna 
att anledningen till att reglerna finns är för att saker och ting ska göras på ett visst sätt. För de 
som är auktoriserade redovisningskonsulter finns det regler som säger att en auktoriserad 
redovisningskonsult ska handla på ett professionellt sätt mot sina kunder. Detta ses som en 
självklarhet för samtliga respondenter, då de strävar efter att arbeta utefter Reko samt efter det 
handlingssätt som marknaden kräver av yrket.  
 
 ”Ja, det är viktigt att det finns etik. Redovisningskonsulter får skydd av 
branschorganisationer för att göra rätt för sig, där av strävar företagen att jobba utefter 
Reko, vilket fungerar som en arbetsmetodik”(representant från FAR).  
 
Vidare betonar respondenterna att de etiska regler och standarder som tillsats har inte kommit 
från vem som helst, utan det är tillförlitliga branschorganisationer som tillsatt reglerna. Detta 
har medfört att respondenterna anser att de flesta auktoriserade redovisningskonsulter 
upplever sig vara trygga genom att ha trygga branschorganisationer bakom sig.  
 
”Känns som en trygghet att vara med där, får en styrka bakifrån på något vis, eftersom det är 
de som godkänner auktorisationen”(Grant Thornton Person 1). 
 
En respondent uttrycker även att det finns stora krav att leva upp till som auktoriserad 
redovisningskonsult och då är det bra att standarder finns för att visa att en viss riktning följs. 
Även för att framlägga bevis för vilken kompetens samt ansvarighet organisationen innehar.  
 
”Reko stabiliserar och ger en mer trovärdighet i yrket, sätter upp normer för branschen vilket 
ger en kvalitetsstämpel och de som inte följer dessa kvalitén sållas bort direkt”(Deloitte). 

Samtliga respondenter framhåller att yrkesprofessionen är av betydelse för verksamheten, 
eftersom att om inte det finns några auktoriserade redovisningskonsulter i företagen, då finns 
det en risk att företaget inte tas på allvar av kunden. Som tidigare nämnt jobbar samtliga efter 
Rekos riktlinjer och detta är väldigt viktigt för samtliga, eftersom Reko fungerar som en 
handbok där den beskriver hur auktoriserade redovisningskonsulter ska agera. Om inte 
reglerna följs, då fallerar deras roll.  

”Det blir ju viktigare hur man jobbar, inte bara att balanskontot i slutändan stämmer utan att 
det material som faktiskt sitter i pärmarna är okej. Så det påverkar ju, man blir medveten om 
hur saker och ting ska se ut, inte bara att balanskontot ska stämma. Det märker man när man 
får från mindre byråer som särskilt inte följer Reko noggrant, det material man får därifrån 
är oftast bristfälligt”(PWC person 2). 
 

 4.2.6  Delar gemensamma värderingar och språk (identitetsskapande) 
Flertalet respondenter upplever att de idag har en mer egen identitet än vad de tidigare har 
haft. Vidare anser samtliga respondenter att kunder har svårt för att skilja mellan 
redovisningskonsult och revisor, vilket kan kännas trist för respektive yrkesgrupp. Risken 
finns då att det blir mindre identitetsskapande, förklarar respondenterna. De betonar även att 
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FAR och SFR arbetar aktivt med att belysa gemensamma värderingar som ytterst viktigt, 
eftersom att detta framlägger bevis för att yrket har en särskild identitet. Medan andra 
tillfrågade respondenter uttrycker att de inte känner någon identitet eftersom att många 
utomstående inte vet vad som skiljer en redovisningskonsult från en revisor, vilket de anser att 
en klar identitet saknas hos dem. Vidare framhåller vissa respondenter att en auktoriserad 
redovisningskonsult har en egen identitet, eftersom att de jobbar inom olika områden, det vill 
säga, inom skattefrågor, bokslut, löpande redovisning samt jobbar ute bland företagen. De 
som jobbar inom dessa områden är oftast professionella eller experter på något vis, och där av 
erhålls en egen identitet.  
 
”Hos oss måste man vara auktoriserad för att vara kundansvarig, på så vis får man en egen 
identitet, men också för jäv situationer, eftersom vi har både redovisningstjänster och revision 
är det viktigt att skilja på dem så att de inte är jävsituation emellan, så att inte de som gör 
bokslut reviderar det, för då reviderar man sig själv, vilket är jäv. Vi har i organisationen 
gjort så att man delar upp redovisningskonsulter och revisorer för sig, då får man en egen 
identitet på så sätt”(PWC Person 1).  
 
Vidare framhåller flertalet respondenterna att det är viktigt med en god gemenskap bland 
yrkesgrupper för att kunna upprätthålla och stärka professionen. Allt från ett präktigt 
samarbete mellan de anställda till att ligga på samma nivå vad gäller behörighet, förklarar 
respondenterna. Respondenterna betonar även att en individ bör känna till sitt yrke väl 
eftersom att det är det som präglar grupptillhörigheten, vilket därmed kan generera en 
tydligare identitet för auktoriserade redovisningskonsulter.  

 
”Det är väl bra att man har en egen titel och upplever en egen identitet, så att det blir en egen 
yrkesroll och även lite av en karriärväg också. Reko fungerar som en arbetsinstruktion, 
genom att driva utåt på ett likartat sätt, vilket i sig skapar liknande värderingar”(PWC 
person 3). 
 
De flesta respondenter understryker även att ett eget språk är idag mer aktuellt än vad det 
tidigare har varit. Respondenterna hänvisar till standarder som ofta är skrivna på ett språk med 
formuleringar som bara de som arbetar kan begripa innebörden av. Anledningen är att de två 
yrkesgrupperna ofta förväxlas mellan varandra, och genom att skilja på standarder som de 
jobbar utefter samt språket, har det kunnat ge auktoriserade redovisningskonsulter en mer 
egen identitet, än vad de tidigare har haft. Vidare är de flesta respondenter medvetna om att 
branschorganisationer som FAR och SRF arbetar för att auktoriserade redovisningskonsulter 
ska få en starkare identitet.  

 

 4.2.7  Heltidssyssla för de allmännas bästa 
Respondenterna berättar att det är viktigt att det som skall göras, genomförs på ett korrekt sätt. 
De betonar även vikten av att veta varför yrket är viktigt och vilken betydelse den har. 

 
”Det är viktigt att ha kännedom om det vi gör har faktiskt en funktion, där ändamålet är att 
medverka i en viktig roll för allmänhetens bästa”(FAR, Person 1) 
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Vidare förklarar flertalet respondenter att de även fått en större roll nu som auktoriserad 
redovisningskonsult, eftersom att de utför uppdrag för skatteverket. I detta skede är det 
väsentligt att uppdragen sköts felfritt, eftersom när det handlar om skatteuppdrag, är det 
väldigt känsligt om något skulle gå fel. Därmed är det av vikt att rätt person med rätt 
kompetens utför uppdragen, förklarar två av respondenterna.   

 
”Om man inte pysslar med det som står i uppdragen måste man frånträda det, om t.ex. 
revisorn inte reviderar blir då han eller hon av med sin titel”(FAR, Person 1).  
    

  
4.3 Styrning av en individ 
Under detta tema kommer vi använda oss av de styrningar som framkommit ur empirin och 
förklarats i teorin. Vilket är självreglering, disciplinering, ansvarutkrävande, krav, 
övervakning och standarder för att förmedla empirin.  

 

4.3.1 Självreglering 
FAR arbetar mot att det ska bli ett självreglerande yrke enligt flera respondenter. Där flera 
respondenter påpekar att de känns som ett självständigt arbete då det handlar om att ta sitt 
ansvar och anpassa arbetet efter kundernas behov.  

 
”Mycket kundorienterat, vi får kontakt med kunder och möter upp med dem o kollar vad de 
vill ha hjälp med och sen anpassar vi jobbet efter det. Väldigt självständigt kan man säga och 
varierande också.” (Aktiv revision, person 1) 

 
Där kraven genom utbildningar och standarder som ska följas medför höga krav från 
kunderna som ska följas av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Vidare förklarar 
respondenterna att detta är underförstått då de utför sitt arbete och inget de har i tankarna för 
jämnan. Där flera respondenter även nämner att de utifrån sin arbetsprocess utgår från Reko 
utan att de ens tänker på det, eftersom att arbetsprocessen är uppbyggd utifrån Reko. 
   

 
”Våra kvalitetskontroller är utifrån våra arbetsprocesser o våra arbetsprocesser är gjorda 
utifrån Reko. Om vi jobbar enligt våra processer så lär vi klara av Rekos krav.” (PWC, 
person 1) 

 
Respondenten ifrån SRF beskriver att auktoriserade redovisningskonsulter håller på att bli en 
självständig yrkesroll som styr sig själva, vilket är något branschorganisationerna försöker 
tydliggöra. Där målet från deras sida är ett självständigt yrke utan kontrollering. Information 
och marknadsföring leder till marknadens accepterande. 

 
”Auktoriserade redovisningskonsulter börjar bli en självständig yrkesroll, där SRF försöker 
tydliggöra denna. Där självständighet utan kontroll är målet.” (SRF, person 1) 
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4.3.2 Disciplinering 
Respondenterna beskriver att deras arbete till stor del beror på kundernas problem och att en 
dag inte går att planera utan saker sker konstant som inte var inplanerade. Där det utöver vad 
kunderna har i behov måste värdesättas för vad som är mest akut att lösa på direkten och vad 
som kan vänta. Där det handlar om att vara lyhörd mot kunderna för att ta till sig deras 
åsikter. Disciplinering förekommer ifall inte kraven på vidareutveckling sker då detta medför 
att auktorisationstiteln försvinner, vilket gör att de auktoriserade redovisningskonsulter 
disciplinerar sig till att utbilda sig för att de vill behålla titeln.  

 
”Otroligt mycket olika man gör, man kan aldrig säga vad man ska göra en dag eftersom det 
inte går förutse vad man ska göra den dagen. Eftersom jag gör konsultationer till kunden, o 
kunden kan ha fått vilket som helst problem, t.ex. kan du lösa de här o vad har du för svar på 
de här? Då försöker jag helt enkelt prioritera vad som är panikfråga o vad kan väntas. T.ex. 
man jobbar med många olika kunder. Väldigt omväxlande beroende på vilka roller man har. 
Man får en ny kunskap hela tiden.” (PWC, person 1) 
 

4.3.3  Ansvarsutkrävande 
Många respondenter påpekar att de blir styrda i form av att de har ansvar och känner av 
ansvar från flera olika håll. Där kunders förväntan på vad de ska uppfylla, kvalitetskrav som 
uppkommer i och med Reko men också i och med högre status och synlighet i samhället. 
Där de flesta även tror att auktoriserade redovisningskonsulter kommer att tydliggöras mer 
genom marknadsföring från FAR och SRF, vilket kommer göra att de får mer status och 
ansvar. FAR gör idag ingen skillnad mellan revision och redovisning när det gäller status utan 
ser dem på samma nivå, enligt en representant ifrån FAR och auktoriserade 
redovisningskonsulter. 

 
”FAR har samma bild av sina yrkesgrupper de gör ingen skillnad hierarkiskt mellan dem 
utan alla är lika. Revisor vet gemene man vad det är. SRF eller FAR försöker få auktoriserad 
redovisningskonsult att bli allmänt känt för en bredare publik.” (representant från SRF, 
person 1) 
 
Respondenterna tror att i framtiden kommer auktoriserad redovisningskonsult innebära 
samma status som auktoriserad revisor innebär idag. Detta kommer att medföra ett större 
ansvarstagande på grund av en större efterfrågan. Där de även ser avskaffandet av 
revisionsplikten som en del i utvecklingen till att få en större status, mer efterfrågan på sina 
tjänster och även mer ansvar genom detta. 
 
”Förr var det mest fokus på revisorer, nu för tiden försöker man lyfta att auktoriserade 
redovisningskonsulter kan bli mer ansvariga. Det är en färsk titel, så det finns lite att jobba 
på ute på marknaden för att marknadsföra det, många på marknaden har inte koll på 
skillnaden mellan oss redovisningskonsulter o revisorer. Vi har själva varit dåliga på att 
belysa skillnaden, vi blir bättre på de, i och med att man har en auktorisations titel så blir det 
som en kvalitetsstämpel. Men vi har lite att jobba på för att få en egen identitet.”  (GT person 
1) 
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Bokslutsrapporten börjar bli mer vanligt i och med avskaffandet av revisionsplikten för 
mindre företag och tillkomsten av Reko har medfört ett större ansvar och mer kontakt med 
banker. Bokslutsrapporten fungerar som ett intyg på att bokföringen är skött till punkt och 
pricka utefter bestämmelserna i Reko. Redovisningskonsulterna kommer bli den sista utvägen 
mot kunden och de med störst ansvar. 

 
”Ja, Bokslutsintyg nu, inte vanligt innan. Då har man mer kontakt och fått mer ansvar för just 
att svara på frågor kring ett bokslut företags eller om ett företag. Det är något nytt eftersom 
att man får mer frågor utifrån.” (KPMG, person 1) 

 
Flera respondenter påpekar att det för att få kundansvar krävs auktorisering. Auktoriseringen i 
sig medför större ansvar och påpekar att de efter sin titel lägger till att de är medlem i en 
branschorganisation för att det skapar en trygghet för kunden.  

 
”För att få kundansvar hos oss så måste du vara auktoriserad redovisningskonsult, för att få 
kundansvar på redovisningssidan. Så det ställer också krav på att rollen får ju en betydelse i 
sig, annars får du inte ha sista utposten mot kunden.” (PWC, person 3) 

 
Kunskap ger ansvar är något flertal respondenter tar upp där de påpekar att deras titel bör 
tydliggöras för allmänheten för att skapa en förändrad och mer värdefull yrkesroll. Där 
synliggörande av yrket och dess mål kan skapa en större efterfrågan och ett större förtroende 
mot bland annat banker. Där de lyfter auktorisationen som en viktig roll i synliggörandet och 
som förtroendegivande faktor.  

 
”Ja kan man enas om en enad och gemensam auktorisation, så tror jag att det skulle vara ett 
lyft för auktoriserad redovisningskonsult, eftersom att den är idag väldigt anonym, branschen 
är anonym, branschen är ny eftersom att kunden bryr sig inte om man är auktoriserad eller 
inte, i alla fall inte initialt, kanske bankerna vill se att man är helst auktoriserad. Det blir ju 
en kvalitetsstämpel för byrån om man har auktoriserade redovisningskonsulter.” (Aktiv 
revision, person 2) 

 

4.3.4 Krav   
Respondenterna påpekar att det för att bli medlem i branschorganisationen krävs utbildning 
och sedan en praktik i ett visst antal år beroende på vad för utbildning individen innehar. 
Därefter krävs det att ett prov görs där examinationen medför att ett medlemskap i 
branschorganisation får göras och medför att individen blir auktoriserad. Där de tycker dessa 
krav är bra för att upprätthålla kvalitet i arbetet och rensa bort de som inte bör arbeta inom 
yrket. Respondenterna tycker det är bra med höga krav då det ska vara en titel som är något 
värt att få, vilket i sin tur ger titeln en legitimitet.  

 
”Kräver att man har några år inom konsultbranschen för att få en insikt i rollen, och behöver 
ha en högskoleutbildning för det eftersom det är ganska komplext.” (KPMG, person 2) 
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”Det rör sig om ett praktiskt yrke därför är krav på praktik är ett måste. Examinationskravet 
fungerar som en rensning, för att hitta rätt person till yrket detta är för vår egen skull.” (SRF, 
person 1) 

 
För att få behålla sin auktorisation finns det krav på vidareutveckling, vilket är något 
respondenterna ser som positivt då det ständigt uppkommer nya lagar och förändringar. Då är 
det viktigt att hänga med för att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. Kraven medför även att 
status och förtroende ökar för auktoriserade redovisningskonsulter. Respondenterna anser att 
genom att vidareutveckla sig och bibehålla sin auktorisation medför det en trygghet bland 
auktoriserade redovisningskonsulter. Detta genom att auktoriserade redovisningskonsulter har 
möjlighet att ställa krav på arbetsgivaren om att de måste genomgå en vidareutbildning.  

 
”Tycker det är bra för det ger tyngd åt rollen, vem som helst kan inte komma med råd utan 
man måste ha en viss kunskap för att säkra upp det. Vidare utbildningarna är bra, vi som 
arbetar på stora byråer tänker inte på kraven lika mycket eftersom de ingår per automatik i 
arbetet. Vi har även en intern uppbyggd utbildningsenhet, så att vi får mycket utbildning 
internt. Men absolut är det bra att det finns mycket krav så att man inte bara en gång kan bli 
auktoriserad redovisningskonsult och sen sitter bara på den titeln. För det händer så mycket i 
branschen, så det gäller att hålla sig extremt uppdaterad.” (PWC person 2) 
 

4.3.5 Övervakning 
Respondenterna tar upp att de vart sjätte år blir kvalitetskontrollerade. För att kunna få 
bibehålla auktorisationen måste dessa bli godkända annars sker en omkontrollering. Dess 
kontroller upplevs vara positiva bland respondenterna, där de flesta har blivit kontrollerade 
eller kommer inom en snar framtid att bli det. Där de stora redovisningsföretagen har egna 
kvalitetskontroller utefter överenskommelser med FAR och SRF, där FAR och SRF har 
godkänt kvalitetskontrollerna samt gör stickprov för att se att allt går rätt till och att de följer 
avtalet som de kommit överens om. Där det både förekommer kvalitetskontroller och 
stickprov, sker även en övervakning av arbetet och att standarderna följs. 
Kvalitetskontrollanten går igenom uppdragbrev, dokumentation, kundöversikt och 
bokslutsakter för att se att allting är bokfört på rätt sätt i enighet med Reko.  

 
”JA. Utav intern kvalitetskontroll, de går igenom uppdragen, får all information som jag har 
o all dokumentation som jag har, sen gör de en genomgång utifrån hur de har bestämt vilka 
kontroller som ska göras, sen får man en feedback på hur uppdragen har skötts. Både vad 
gäller kvalité och vilket pris vi tar ut från kunden. Förutom att de går igenom att man följt de 
rutiner som vi har, så ger de på tips och trix utifrån andra företag för att ge oss feedback. 
Våra kvalitetskontroller är utifrån våra arbetsprocesser och våra arbetsprocesser är gjorda 
utifrån Reko.” (PWC, person 1) 

 
Respondenterna medger att de är positivt inställda till att det görs kontroller, eftersom att de 
förstärker deras kvalité på yrket samt att de uppfyller Rekos grundprinciper. Vidare påpekar 
respondenterna att kontrollerna leder till att yrkesgruppen auktoriserad redovisningskonsult 
erhåller en större legitimitet och en större status. Kontrollerna fungerar som ett stödjande sätt 
och ger den som blir kontrollerad råd och tips på hur denne kan förbättra sig i framtiden, för 
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att utvecklas och arbeta på ett bättre sätt. Där respondenterna påpekar att kontroller kan även 
fungera som en motivationsfaktor, genom att få en auktoriserad redovisningskonsult att leva 
upp till sina förväntningar.  

 
”Redovisningskonsulten kommer även få en större legitimitet utefter de kontroller som görs, 
auktorisationstiteln kommer få en större status förutsatt att man följer Rekos riktlinjer.” 
(Deloitte, person 1) 

 
Respondenterna påpekar att det för att få vara kundansvarig på byrån bör de vara 
auktoriserade. Anledningen är att det finns redovisningsassistenter som gör visst jobb åt de 
auktoriserade, där det sedan skall kvalitetkontrolleras, då inget dokument skickas ut till kund 
före det är godkänt av en auktoriserad redovisningskonsult. Vidare förklarar respondenterna 
att även de auktoriserade redovisningskonsulter kontrollerar varandra innan dokumenten når 
ut till kunden.  

 
”Nu kvalitetssäkrar vi varandras uppdrag, vi skickar inte ut något förrän vi vet att det är 
okej, förr gick det inte till på samma sätt riktigt. Nu ingår det även kvalitetskontroller på 
bokslutsrapporten på ett annat sätt än vad den gjort förut.” (PWC person 2)  
 

4.3.6 Standarder  
I denna studie har vi utgått från standarden Reko, vars syfte är att styra de auktoriserade 
redovisningskonsulter för hur de ska arbeta, men även ge råd på hur de kan förbättra av det 
som är mindre bra utfört. Denna standard har sin grund i att representanter från FAR samt 
representanter från SRF tillsatte en regelbok, som gavs namnet Reko. Ändamålet med att 
tillsätta denna standard var att branschorganisationerna FAR och SRF samarbetade för en 
gemensam auktorisation och en gemensam acceptabel kravnivå för auktoriserade 
redovisningskonsulter. Detta för att de betraktade att det skulle bli svårt att marknadsföra 
olika arbetssätt, vilket mynnade ut i en enhetlig arbetsprocess för att underlätta 
marknadsföringen mot marknaden. Vi intervjuade bland annat en branschansvarig från SRF 
som är en av de som varit med och tillsatt Reko, detta för att på bästa sätt kunna erhålla en 
relevant och pålitlig fakta. För att få förklaringar från ett annat perspektiv var det av betydelse 
att intervjua anställda på FAR, där förutsättningen var att de har god insikt inom Reko.  

Respondenterna uttrycker att standarden finns för att den ska ställa ett krav på för vad som 
behöver åstadkommas, vad som ska utföras, hur det ska göras och vad som bör igenkännas. 
Vidare förklarar respondenterna att Reko styr på ett visst sätt för att höja kvalitén i 
arbetsuppdragen, genom att säkra trovärdigheten samt förmedla vad för ansvar individen har 
som genomför arbetsuppdraget. 

”Exempelvis banker får information angående Reko för att banker vill veta 
redovisningskonsulternas krav som finns i Reko. Bokslutsrapporten börjar bli mer känd som 
en information vid årsslutet. Det är en information för att veta att det är kvalitet på 
redovisningen, vilket i sig skapar en status”(representant från  SRF).  
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Vidare framhåller flertalet av respondenterna att standarder även kan ha funktionen att 
framlägga bevis för vad som fordras av en individ som vill bli auktoriserad 
redovisningskonsult. Det är även av vikt att dessa standarder blir publicerade av experter 
inom ämnet, vilket i detta fall handlar om att FAR och SRF beslutat reglerna, vilket anses 
vara en hög trovärdighet, förklarar respondenterna. En annan respondent förklarar att Reko 
även har som mål att forma individer till att tänka mer professionellt och agera på ett 
yrkesmässigt sätt. Vidare är de flesta respondenter medvetna om att standarden styr för avsikt 
att stärka individers yrkesställning ute på marknaden och för allmänheten, men även för att 
stärka statusen för auktoriserad redovisningskonsult. 

 
”Ja, Reko styr på ett effektivt sätt. Krav på att följa Reko, samt en förutsättning för att vara 
auktoriserad. Reko styr genom att det är ett krav på att använda sig av den om man är 
auktoriserad. Det förutsätts att även de utan auktorisation som är med på samma uppdrag 
som auktoriserade använder sig av den också. Det fungerar som ett stöd och en referensbok” 
(representant från SRF).  

De flesta respondenterna är medvetna om att Reko styr för att förmedla om hur samtliga 
auktoriserade redovisningskonsulter ska arbeta och följs inte dessa riktlinjer, då vet individen 
att den bör frånträda sina uppdrag. På detta vis blir auktoriserade redovisningskonsulter styrda 
av Reko, då de ständigt bör arbeta utefter Reko för att kunna vidmakthålla sin titel, uttrycker 
respondenterna. Vidare förklarar respondenterna att Reko har haft en skild inverkan på 
individer som arbetar utefter Reko med avseende på deras individuella kvalifikationer. En 
annan respondent förklarar nackdelen med att bli styrd av en standard, och det är att vissa kan 
ta illa upp för att standarden har en tendens att styra allt för mycket. Detta kan medföra en 
obekväm känsla för vissa, om den helt tar över ens eget arbete, där personen i fråga inte får 
möjlighet att styra något själv, berättar respondenten. Vidare anser respondenterna att 
standarden Reko gynnar för att frambringa ett större förtroende och legitimitet åt 
auktoriserade redovisningskonsulter, vilket uppfattas vara något positivt, uttrycker 
respondenterna. 

”Reko styr rätt mycket i vad som hur uppdragen ska hanteras, så det är bara på ett positivt 
sätt, det blir ett mer tydligt arbetssätt och det är lätt att ta över ett uppdrag som jobbar utefter 
Reko. Lättare att få kunden mer förstådd när man arbetar utefter Reko”(Grant Thornton 
Person 2).  
 
Vissa respondenter uppfattar standarder som att de avser att ta bort skillnaden mellan varandra 
och istället försöka finna likheten. Detta förklarar de utifrån att två olika saker som styrs av 
samma standard kan medföra problem, vilket även styrks av FAR och SRF som framhåller att 
marknadsföra olika arbetsformer är ett svårt ting, istället är det lättare att få arbetssättet till att 
vara mer enhetlig. Vidare uttrycker respondenterna att Reko är väldigt tydlig och strukturell i 
sin form vad gäller att styra auktoriserade redovisningskonsulter. Dock kan den upplevas vara 
alldeles för överdimensionerad i vissa avseenden.  

 
”Reko är ramat, så här ska du göra, bra att de finns en standard som ska följas och bra att de 
kontrollerar, dock är det trist på ett sätt då man som anställd kan känna att om de här 
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dokumenten saknas så blir du underkänd eller minuspoäng, känns som en överdrift 
ibland”(KPMG Person 1). 

  
Respondenterna uttrycker att de arbetade på samma sätt som idag innan Reko kom till, 
förutom det standarddokument som ska upprätta om kunden och tillhandahålla planeringar. 
Det är mycket mer styrt idag efter att Reko tillsatts, vilket tidigare har det inte behövts ha 
standarddokument. Dess standarddokument ska finnas och följas runt om arbetet. 

 
”Innan har det varit väldigt flummigt, du kan göra det så här, men när man följer Reko så är 
det mer strikt. Reko är ingen lag för hur du ska bokföra, men de finns alltid något man kan 
stödja sig bakom om man har till exempel problem med en kund eller att man ska ange till 
kunden vilket datum pappren ska lämnas in, där av fyller man i dokumenten”(KPMG Person 
1). 

 
SRF berättar att första generationen av Reko kom år 2013, där reglerna blev mer distinkta. De 
förklarar att Reko är en bok som omfattar alltihop, vars syfte är att bli synkroniserad. Vidare 
förklarar de att genom kvalitetskontroller upptäcks det vad som bör åtgärdas samt införa 
hårdare krav på penningtvätt. Den första upplagan av Reko som gavs ut ansågs vara 
bristfällig, men sedan år 2013 har det blivit en tydligare indelning och upplägg, uttrycker 
SRF. Det har gått från att vara flera olika böcker till att vara en bok, där FAR och SRF enats 
och utvecklat kvalitetskontroller utifrån Reko och dess förändringar.  

 
 ”De saker som upptäcks vid kvalitetskontrollerna leder till förändringar i Reko. Det är 
innovativt”(representant från SRF)  

 
Sammanfattningsvis utifrån vad vi uppfattat respondenternas tolkningar, övervägs deras 
förklaringar om att inställning till Reko är väldigt positivt. Fastän den styr det mesta kring 
auktoriserade redovisningskonsulters arbetsprocess, medför det bara till ett gott syfte. 
Uppfattningen vi erhåller av respondenterna är att vissa behöver en ”spark i rumpan” till att 
följa alla krav som finns, men att vissa detaljer kan vara lite svåra att uppfylla. De flesta 
respondenterna vet att de måste jobba utefter Reko, men att de inte känner någon press av att 
den styr, eftersom att deras arbetsprocess följer naturligt Rekos riktlinjer. Medan andra 
respondenters svar indikerar på att den ibland kan vara lite överdriven och påträngande mot 
arbetsuppgifter som de själva styrde över innan.  

 
Det samtliga respondenterna är medvetna om är att standarden fungerar även som ett stöd, då 
i vissa avseenden kan det råda oklarheter med en kund, men förklarar att ”vi” följer Reko, då 
brukar det lösa problemet. Tidigare har auktoriserade redovisningskonsulter inte fått den stöd 
som det ges idag, vilket också ses som positivt bland dem. Samtliga respondenter vet med sig, 
förutom att Reko styr, tillhandahåller den även tips och trix, det vill säga en tydlig feedback. 
Vidare uttrycker de flesta respondenter att Reko är ett mycket bra ramverk att arbeta efter, i 
takt med att redovisningsbyråer har tydliga interna arbetsbeskrivningar som kombineras i 
samband med Reko kraven.  
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4.4 Sammanfattning av empiri 
Nedan följer en sammanfattning av vår empiriska undersökning, vilket sammanfattas utifrån 
de två temana som varit aktuella i vår studie, vilka är utvecklandet av en profession och dess 
påverkan på individen och styrning av en individ. Anledningen till att vi lyfter fram en 
sammanfattning av empirin är att vi i analysen vill finna jämförelser och även se om det finns 
ett samband med teorin.  
 

 
Tema 1 Sammanfattning 

Utvecklandet av en profession och dess 
påverkan på individen  
 

Vår empiriska undersökning indikerar på att samtliga 
fallföretag är medvetna om att en stor utveckling har skett av 
deras arbetsprocess och att branschorganisationerna FAR och 
SRF ständigt arbetar för att auktoriserade 
redovisningskonsulter ska få en förändrad och självständig 
roll. Detta tyder även på att auktoriserade 
redovisningskonsulter börjar alltmer känna av en egen 
identitet, vilket också indikerar på en tydligare 
professionsutveckling. 
 

*Akademiskt utbildningskrav 
 

Många av fallföretagen var medvetna om att FAR och SRF 
ställer numera högre krav för att kunna bli en auktoriserad 
redovisningskonsult. Detta har medfört att en 
högskoleutbildning ses som ett krav för att kunna erhålla titeln 
auktoriserad redovisningskonsult.  
 

*Utvecklandet av färdigheter Fallföretagens svar angående utvecklande av färdigheter 
antyder att det är av stor betydelse att fortutbilda sig för att 
kunna upprätthålla sin auktorisationstitel samt för att kunna 
hålla sig uppdaterad kring förändringar som sker inom 
redovisningen. 
 

*Professionell kunskap garanteras av 
examination 
 

Denna punkt har visats sig vara väldigt viktigt. 
Respondenterna svar indikerar på att en examination är central 
för att kunna erhålla auktorisationstiteln. Genom att utföra ett 
examinationsprov medför det en större pålitlighet för 
professionen. De flesta respondenter var medvetna om att, för 
att få en yrkesmässig kunskap fordras det någon form av 
slutprov för att kunna bedöma om en individ är behörig för 
titeln. 

*Det finns en yrkessammanslutning/ 
branschorganisation 

De flesta respondenters svar tyder på att 
branschorganisationerna FAR och SRF har varit grunden till 
att redovisningen har utvecklats på ett positivt sätt. Att vara 
medlem i Reko har visats sig vara en trygghet för samtliga 
respondenter, då den ses som en stark organisation att stödja 
sig bakom. Detta visar sig även att respondenterna får en 
bättre förtroendepost och att branschorganisationerna är en av 
anledningarna till professionsdrivandet. 
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*Handlingsetik och lagstadgat skydd 
finns 
 

Respondenterna är medvetna om att de etiska regler och 
standarder inte har tillsats från vem som helst, utan det är 
FAR och SRF som utnämnt reglerna, vilket ses som en 
tillförlitlig källa. Detta tyder på att auktoriserade 
redovisningskonsulter känner en viss trygghet genom att ha 
branschorganisationerna bakom sig. Vidare visar sig att 
respondenternas inställning till standarden Reko är positiv, 
eftersom att ändamålet med Reko är att stärka företagens 
förtroende utåt och även ge en kvalitetsstämpel för företagen. 
För de som inte följer dess kvalité sållas bort. 
 

*Delar gemensamma värderingar och 
språk (identitetsskapande) 

Respondenternas svar tyder på att FAR och SRF aktivt arbetar 
med att klarlägga gemensamma värderingar som ytterst 
viktigt, då detta framlägger bevis för att yrket har en särskild 
identitet. Detta har även medfört att auktoriserade 
redovisningskonsulter anser numera att de har en mer egen 
identitet, eftersom att de jobbar inom olika områden. Det har 
även visats sig att auktoriserade redovisningskonsulters egna 
språk blivit mer aktuell idag än vad den tidigare har varit. 
Detta förklarar de genom att vissa standarder är skrivna på ett 
språk med formuleringar som enbart de som arbetar med kan 
förstå dem. 
 

*Heltidssyssla för de allmännas bästa Svaren från respondenterna visar på att det är viktigt att ha 
kännedom om det de jobbar med faktiskt har en funktion och 
att syftet är att vara en del av en viktig roll för allmänhetens 
bästa. De flesta respondenterna är medvetna om att de numera 
fått en större yrkesroll än vad de tidigare har haft.  

Figur 10, Sammanfattning av tema 1 (författarnas modell) 
 
 
 
Tema 2 Sammanfattning 

Styrning av en individ 
 

 

*Självreglering 
 
 

Studien visar på att självregleringen bland auktoriserade 
redovisningskonsulter har ökat med tiden. Detta har medfört 
att fler och fler auktoriserade redovisningskonsulter börjar 
uppfatta sitt yrke vara mer självständigt. De flesta 
auktoriserade redovisningskonsulter är medvetna om att FAR 
och SRF arbetar effektivt för att tydliggöra yrkesrollen.  
 

*Disciplinering Den empiriska undersökning pekar på att om inte 
auktoriserade redovisningskonsulter lever upp till kraven för 
vidareutbildning, då försvinner deras auktorisationstitel. Detta 
ses som ett sätt att disciplinera, genom att behöva utbilda sig 
för att kunna behålla titeln. 
 

*Ansvarsutkrävande 
 

Auktoriserade redovisningskonsulter upplever idag att de har 
ett stort ansvar i deras yrkesroll, där bland annat kunders 
förväntan ska uppfyllas, kvalitetskrav som uppkommer utifrån 
Reko, är något som måste prioriteras i allra högsta grad. Detta 
tyder även på att auktoriserade redovisningskonsulter kommer 
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i framtiden få ett större utrymme av ansvar.  
 

*Krav För att bli medlem i branschorganisationerna FAR och SRF, 
påvisar vår studie på att det krävs både utbildning och praktik 
i ett antal år. Därefter fordras det att redovisningskonsulter 
utför ett skriftligt examinationsprov för att kunna bli 
auktoriserad. Studien visar även på att en vidareutbildning är 
ett krav om auktorisationstiteln ska gälla. 
 

*Övervakning 
 

Respondenterna är medvetna om att det sker 
kvalitetskontroller vart sjätte år för att kunna bibehålla 
auktorisationstiteln. Studien visar på att dessa 
kvalitetskontroller är något som uppskattas bland de 
auktoriserade redovisningskonsulterna. Faktumet är enligt 
respondenterna, att kvalitetskontrollerna ses som en bra 
övervakning då den stärker kvalitén i deras yrkesroll. 
 

*Standarder Studien visar på att standarden Reko finns för att samtliga 
auktoriserade redovisningskonsulter ska upprätthålla 
redovisningen utefter ett visst ramverk. Respondenternas svar 
tyder på att de har en positiv inställning till Reko. Samtliga 
respondenter har även medgett att Reko fungerar som ett stöd 
för deras arbetsprocess 

Figur 11; sammanfattning av tema 2. (författarnas modell) 
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5. Analys 
Analyskapitlet upplägg har sin grund utifrån studiens syfte och frågeställningar. Där en 
sammankoppling kommer ske mellan den teoretiska referensramen och det empiriska 
underlaget. Vidare är analyskapitlet indelat i två teman med underrubriker för att uppfylla 
studiens syfte. I avsikt att uppnå studiens huvudsyfte som lyder, en ökad förståelse för hur en 
yrkesprofession kan utvecklas och hur den kan påverka individer verksamma inom 
professionen, har vi valt att tillämpa de sju punkter som används inom teorin och empirin. 
Därefter betonas huruvida förändringar av standarder påverkar yrkesprofession och 
individer inom den utifrån de sex punkter som redan används inom teorin och empirin. 

 
 5.1 Utvecklandet av en profession och dess påverkan 
Under detta tema har vi tillämpat de sju stegen som vi använt oss av i teorin respektive 
empirin, för att analysera utvecklandet av profession och dess påverkan, vilket är det som ska 
besvara vårt huvudsyfte.  

 

5.1.1 Akademiskt utbildningskrav 
För att ett yrke ska kunna bli en profession eller fungera professionellt fordras det 
högskoleutbildning eller motsvarande behörighet som kan vara behäftad med en hög 
kunskapsnivå, uttrycker Evetts (2011). Detta kan vi se stämmer överens med vad 
respondenterna från FAR och SRF hävdar. Då de hävdar att ett akademiskt utbildningskrav är 
mycket viktigt eftersom att den ger personen ett högt förtroende, hög status samt chansen att 
förmedla vidare statusen, vilket anses vara statusdrivande bland respondenterna. Vi anser att 
utan ett krav på högskolebildning skulle vem som helst kunna inneha titeln och den skulle då 
inte ha mycket till status eller betydelse.  
Detta kan även kopplas till Svensson (2011) som påpekar att utbildningskravet ger en 
kvalitetsstämpel vilket påverkar trovärdigheten och ansvaret. Utbildningskravet för att få 
medlemskap inom professionen är det som skiljer de professionella mot andra yrken, förklarar 
Beelde (2002). Detta kan vi koppla samman med vad respondenterna uttrycker, genom att de 
upplever att kraven medför professionell kunskap för att medlemskap ökar legitimiteten åt 
företaget och ger ett större förtroende för verksamheten hos allmänheten. En av 
respondenterna anser att utbildningskravet är ett måste, men att praktiken är minst lika 
betydelsefull. Dock ska det beaktas att det individen lär sig under utbildningen kan se 
annorlunda ut från det som lärs ut i praktiken, framhåller respondenten. Vilket vi även erfarit 
att respondenterna från FAR och SRF bedömer, då de ser utbildningskravet och det praktiska 
kravet som likvärdiga och de viktigaste kraven som rensar bort individer som inte är behöriga. 
Vilket vi anser automatiskt skapar en högre status och en högre kunskapsnivå hos individerna 
inom professionen eller yrket.  
 

5.1.2 Utvecklandet av färdigheter 
Teoretiska kunskaper bör utvecklas till praktiska färdigheter genom yrkesutövning, enligt  
Le Maistre, Boudreau och Pare (2006). Detta kan vi koppla ihop med vad flertalet 
respondenter säger, då de anser att det är viktigt att börja som lärling för avsikt att erhålla 
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praktiskt kunskap och erfarenhet. Detta för att skapa sig en större förståelse för vad yrket går 
ut på. Vilket vi ser som ett viktigt krav som påverkar individen till att bli säkrare i sin 
yrkesutövning. Genom att de inte behöver känna att de ska ha all kunskap när de börjar utan 
att de kommer lära sig hur saker och ting bör göras. Där respondenter påpekar att när det tar in 
en nyexaminerad eller någon utan erfarenhet utgår det från att den inte kan något och att den 
måste lära sig hur det går till. Då det som lärs ut i teorin inte är på det viset det görs i 
praktiken eller något som ens används i praktiken.  

 
Begley (2006) framhåller att det fordras fortlöpande vidareutveckling för att kunna fortsätta 
vara professionell. Vilket är något som respondenterna påpekar då de anser att 
vidareutbildning är bra för att kunna bevara sin kunskap och för att hålla sig uppdaterad.  
Vilket vi ser är viktigt inom detta yrke då de är ett krav att vidareutveckla sig ett visst antal 
timmar per år för att få behålla sin titel som auktoriserad redovisningskonsult. Det medför att 
branschorganisationerna vill påverka individerna till att uppnå och bibehålla en högre 
kunskapsnivå.  
Genom att individer blir experter inom olika områden kan de förmedla vidare sin erfarenhet 
till andra individer i företaget, uttrycker Morris & Empson (1998). Vi kan koppla detta till det 
respondenterna inom de stora företagen påpekar, då de berättar att de har experter inom olika 
områden som håller sig uppdaterad inom sitt specifika område. Där de sedan delar med sig sin 
erfarenhet till andra medarbetare på företaget som är i behov av den kunskapen. Vilket gör att 
ingen behöver hålla sig uppdaterad på allt utan kan vara expert på ett område och få hjälp av 
en annan expert ifall de har funderingar på andra områden. Detta ger en bredare kunskapsbas 
att använda sig av för individerna och företaget. 

 

5.1.3 Professionell kunskap garanteras av examination 
Efter utbildning och praktik behövs en examination för att bevisa sin expertkunskap inom 
området och även för att kontrollera att kraven som ställs uppfylls, förklarar Evetts (2011) och 
Campfield (1960). Där det inom auktoriserade redovisningskonsultsbranschen idag krävs 
examination efter att utbildningskravet och den praktisk erfarenhet är uppfyllda. Detta för att 
därigenom erhålla en auktorisationstitel som medför status.  
Respondenternas svar tyder också på att det är viktigt att det ställs krav för att få en 
auktorisationstitel, där examination medför en större pålitlighet och påvisar kunskap samt 
erfarenhet. Vilket vi anser att det mer och mer börjar bli då redovisningskonsulterna börja bli 
mer synliga i samhället då de blir mer marknadsförda och att branschorganisationerna lägger 
mer fokus på även dem. Vilket även medför att de ställs högre krav och att dessa krav visar 
allmänheten att de är pålitliga och innehar kunskap.  
Vidare ser respondenterna auktorisationsprovet som en bidragande faktor för att avgöra om 
individen har behörighet för att uppnå titeln. Där vi ser likheter med vad Svensson (2011) 
påpekar om att examination fungerar som en kontroll av vetenskap och erfarenhet, där det 
medför en påverkan på den professionella legitimiteten och branschutvecklingen. Där vi anser 
att denna kontroll rensar bort de som inte har behörigheten och bör arbeta inom denna 
bransch. Vilket automatisk medför påverkan på yrkets legitimitet och utveckling.     
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5.1.4 Det finns en yrkessammanslutning/branschorganisation 
Sunder (2009) framhäver att en branschorganisation måste finnas och inneha en hög moral 
och en hög standard för att kunna ha ansvaret att besluta om standarder som ska följas av dess 
medlemmar. I annat fall kan det medföra oroligheter över säkerheten på standarderna. Där 
även Dedoulis (2006) uttrycker att det är viktigt med ett oberoende organ som granskar och 
utför standarder. Avsikten är att öka förtroendet och kvaliteten på både standarderna och de 
yrkesverksamma. Vi kopplar det Sunder (2009) och Dedoulis (2006) kommit fram till med 
det respondenterna beskriver, om att branschorganisationerna FAR och SRF har hög status 
och kan säkerställa och ansvara för professionen. Där detta förtroende både från samhället då 
det är gamla och godkända av samhället men även från de verksamma då de vet att de kan lita 
på dem då det över åren visat sin trovärdighet. Vidare anser vi att detta kan sammanföras med 
vad respondenterna förklarar om FAR och SRF, vilket är att de är starka organisationer som 
medför trygghet att stödja sig mot. Vi anser att det är en viktig grund att stå på för att 
utvecklas som yrke, då yrket utan en fungerande branschorganisation inte skulle fungera eller 
utvecklas. Varken på kort eller långsikt då det handlar om att som branschorganisation skapa 
sig en hög status som påvisar att de är både trovärdiga och välvilliga.  

  

5.1.5 Handelsetik och lagstadgat skydd finns  
Jeanjean och Stolowy (2008) kommer fram till att det är viktigt med standarder då det 
påverkar kvaliteten och hanteringen av arbetet och även de gemensamma målen inom yrket. 
Detta styrks även av respondenterna som förklarar att standarder utifrån Reko är ett sätt att 
stärka kvalitén för företagen och individer inom den. Där vi också ser att de påverkar hur de 
hanterar sitt arbete då Reko fungerar som en ram eller mall på hur de ska utföra sitt arbete. 
Vilket vi anser sker per automatik i flertalet byråerna enligt vad som framkommit från 
empirin. Där de större byråerna har egna arbetsprocesser de arbetar efter varje dag som är 
uppbyggda utifrån Reko vilket gör att de utan att tänka på det arbetar utifrån Rekos direktiv. 
Inom mindre byråer ansåg de mer att de inte är någon större skillnad på hur de idag arbetar 
efter Reko och hur de arbetade redan innan Reko tillkom. Vilket vi anser visar på att 
kvaliteten redan innan var hög men idag genom Reko är mer säkerställd och att kvaliteten är 
hög på alla byråer.  

 
Det är även viktigt att dela upp företaget i olika delar i syfte att skapa oberoende mellan 
delarna, uttrycker Holtzman (2004). Vidare framhåller han att standarder skapar både respekt 
och förtroende, vilket medför ett större ansvar(ibid). Detta styrks även av Campfield (1960) 
som anser att standarder skapar ansvar och kompetens. Utifrån detta kan vi se att det 
överensstämmer med empirin, då det framkommit att de större företagen har tydliga 
uppdelningar mellan redovisning och revision, för att försöka skapa ett oberoende och 
förtydligande för kunderna att det skiljer sig mellan yrkesgrupperna. Även respondenterna 
beskriver standarder som ett krav att leva upp till som medför ett större ansvarstagande. Vi 
anser att mycket av uppdelningen inom företaget inte beror på att skapa ett oberoende utan 
snarare att försöka visa för kunderna att det rör sig om två skilda yrkesgrupper. Då de idag 
ofta blandas ihop anser vi att detta är ett av deras sätt att tydliggöra skillnaderna och att alla 
inte är revisorer. 
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Lagar och standarder upprätthåller kvalitet och trovärdigheten, förklarar Sunder (2009), 
Evetts (2011) och Dedoulis (2006) framhäver att standarderna bör skapas av en tillförlitlig 
grupp. Vi har utifrån respondenternas svar sätt att FAR och SRF är tillförlitliga 
branschorganisationer, vilket gör att standarderna automatiskt erhåller en högre status i form 
av högre kvalitet och trovärdighet. Vi kan även koppla detta till ett citat som uttrycks från en 
av respondenterna: “Reko stabiliserar och ger en mer trovärdighet i yrket, sätter upp normer 
för branschen vilket ger en kvalitetsstämpel och de som inte följer dessa kvalitén sållas bort 
direkt”. Genom detta kan vi se att Reko har fått ett stort genomslag och fungerar mycket 
bättre idag, än vad det gjort tidigare, då brister som fanns i Reko när den tillkom har åtgärdats.  
 

5.1.6 Delar gemensamma värderingar och språk (identitetsskapande) 
Yrkestillhörighet har en stor betydelse då den skapar en livsstil och en identitet, enligt 
Svensson och Ulfsdotter Eriksson (2009). Detta kan vi se att även respondenter tycker då de 
ser sin titel som viktig och vill lyfta fram den. De ser även fler karriärvägar än tidigare vilket 
de gladeligen påpekar och de blir lite av en marknadsföring av deras yrke och varför de är 
bättre än revisorer, uttrycker vissa av respondenterna. Där de ser revisorer som ett utdöende 
yrke, men inte helt utdöende då de påpekar att revisorer alltid kommer finnas kvar till att 
kontrollera de riktigt stora företagen men behovet av dem kommer minska och behovet av 
redovisningskonsulter kommer att öka. Vi anser att detta kommer medföra mer av en identitet 
än vad de är idag. Där även de anser att de behövs mer tydliggörande av deras yrke, då de ofta 
av kunder och banker antas vara revisorer.  

 
Evetts (2006) förklarar att när en ny status eller ny titel dyker upp är gemensamma 
värderingar centralt för att kunna uppnå yrkestiteln. Vi kan se likheter i detta med vad 
respondenterna säger om att gemenskap är viktigt inom yrkesgruppen för att upprätthålla och 
stärka identiteten. De tycker även att de har ett eget språk med formuleringar som är 
svårbegripliga för utomstående. Detta anser vi tyder på att det idag inte finns någon tydlig och 
ordentlig identitet inom yrkesgruppen, då de ofta blir ihopblandade med revisorer och har inte 
uppnått den status som en revisor innehar. Dock kan vi se att detta är under utveckling och att 
det om utvecklingen fortsätter i samma takt och revisionsplikten minskar ännu mer kommer 
det medföra större ansvar, mer arbete och behov av fler redovisningskonsulter.  
 

5.1.7 Heltidssyssla för allmännas bästa 
För att skapa fokus i ett yrke är det viktigt att förmedla utbildningsmöjligheter och aktuella 
händelser ut i samhället för att frambringa ett större intresse, beskriver Horton (2006). Vidare 
förklarar han att detta kan leda till att yrket får en större betydelse och kan ses av samhället 
som ett yrke som behövs och är av nytta. När detta har tydliggjorts kan yrket anses vara 
allmänt känt och för allmänhetens bästa. Utifrån respondenternas svar har vi sett att yrket på 
senare år har lyfts fram av branschorganisationerna och att deras mål är att utöka 
marknadsföringen och synliggöra auktoriserade redovisningskonsulterna ännu mer. Vilket på 
sikt vi tror kommer leda till att yrket blir för de allmännas bästa, men att de idag är en bit kvar 
då flertalet kunder och även banker fortfarande tror att de är revisorer. FAR och SRF lyfter 
idag fram redovisningskonsulterna och vad som är aktuellt för dem men det sker oftast till 
medlemmarna vilket gör att synliggörandet kommer ta tid. Där fokus börjar bli mer möten, 



 69 

informationsträffar och annat direkt till kunder, banker och allmänheten vilket kommer 
medföra större genomslag för yrkesgruppen.  

 
Ifall vi istället utgår från Carnegie och Napier (2010) som beskriver att en professionell 
verksamhet indirekt tjänar allmänhetens bästa, genom att de utgår från kundens intresse vilket 
i sin tur leder till positiva konsekvenser för samhället. Kan vi anse att auktoriserade 
redovisningskonsulternas yrke redan idag är för de allmännas bästa. Detta genom att de utgår 
från kundens behov. Hör en kund av sig med uppkomna problem kan redovisningskonsulten 
släppa det den arbetar med och ta tag i problemet ifall det är av ett akut slag. Detta leder till 
positiva konsekvenser för samhället genom att de får företag med godkänd och pålitlig 
redovisning av hög kvalitet.  

 
 5.2 Styrning av en individ 
Under detta tema har vi analyserat utifrån de styrningspunkter som framkommit i empirin, 
som vi också använt oss av i teorin och ska besvara resterande del av vårt syfte. 
 

5.2.1 Självreglering 
Professionella yrken har förväntningar på sig i samhället att de ska vara självstyrda då de har 
högre krav i form av regler, kvalitet och förtroende på sina tjänster, där självdisciplinering blir 
en del av detta, enligt Dedoulis (2006). Vilket vi kan se att redovisningskonsulterna idag inte 
är dock låter de på respondenterna som att detta är något som sker bit för bit och är på gång 
inom yrket. Där vi idag kan se utifrån empirin att regler och krav som tillkommit höjt deras 
kvalitet och deras förtroende vilket medfört ett större ansvar för dem utemot kunden. Där de 
genom detta självdisciplinerar sig för att höja sin trovärdighet och sin kunskap högre och 
alltid hålla de minsta kraven som kommer från branschorganisationen. 

	  
Svensson (2011) tar upp att självreglering medför en tillfredställelse hos individen eller dåligt 
samvete beroende på hur arbetet går. Där han påpekar att det är vanligt med självstyrning 
inom professioner, där standarder är en viktig del för att belysa ansvarsfördelningen. Vilket vi 
kan se även till stor del stämmer utifrån respondenterna då de flesta älskar sitt jobb där 
omväxling är en stor del av vardagen och inget går att förutsäga. Där genom att leva upp till 
kraven och det förtroende de får av kunder känner sig behövda och duktiga. Där det inte 
direkt framkommit ifall de känner dåligt samvete ifall de gör fel, då vi tror att respondenterna 
vill framstå som bra och att inget negativt ska förknippas med dem. Dock var det en av 
respondenterna som påpekade att kvalitetskontrollerna kändes petiga och ifall något litet 
gjorts fel blir det mycket snack för liten sak. Vilket vi kan se som att åtminstone han tycker 
det är jobbigt och känns dåligt att göra fel. 

	  
Lee (2006) påpekar att det underförstått kan vara staten eller annat tillsynsorgan som styr och 
kontrollerar organisationen genom normer och standarder, där även professionen styr sig själv 
till viss del. Detta har vi sett då empirin lyfter fram FAR och SRF som starka organisationer 
som utfärdar standarder och även kontrollerar att dessa följs. Där det i detta fall är väldigt 
synligt att de är dessa som styr organisationen, men att de har som mål att bli mer osynliga 
och låta individerna bli mer självreglerande. Vi kan se att de redan idag till viss del styr sig 
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själva genom att de vill uppnå de förtroende och den kvalitet som förväntas av dem. 
	  

De Jong och De Hartog (2007) beskriver att självständigt lösande av uppgifter fungerar som 
en form av styrning och motivation av medarbetare, där sedan någon form av uppmuntran 
behövs för att den ska bli effektiv. Vi kan se utifrån de respondenter vi talat med inom FAR, 
SRF och arbetsgivarna att detta är något de läggs stort fokus på då de vill att medarbetarna ska 
arbeta självständigt och lära sig hitta egna lösningar då det ska bli självstyrda i sinom tid.	  
Shaked och Sutton (1981) beskriver målet inom en profession är att den ska vara självstyrd. 
Där vi kan koppla det till att det från FAR och SRF:s sida vid intervjuerna framkommit att 
detta även är målet för de auktoriserade redovisningskonsulterna på långsikt. Där de idag 
enligt de flesta respondenterna arbetar enligt Reko genom deras egna interna processer där de 
gör detta utan att känna av att de blir styrd av standarden. Utan de arbetar bara efter den mall 
de är van att använda sig av och utan att tänka på det utgår de från Rekos riktlinjer.  
 

5.2.2 Disciplinering 
Koder och standarder kan ge riktlinjer om hur individer inom ett yrke ska bete sig, vilket ökar 
deras disciplin, uttrycker Dedoulis (2006). Vidare förklarar Dedoulis (2006) att om inte 
kraven följs bör det ske någon form av bestraffning. Vi kan se att Dedoulis (2006) förklaring 
kan kopplas till vad respondenterna uttrycker om vidareutbildning, där auktoriserade 
redovisningskonsulter fordras att genomgå vidareutbildning ett visst antal timmar per år för 
att kunna behålla sin auktorisationstitel. Detta kan vi även se som en disciplinåtgärd eller 
bestraffning ifall att kraven inte uppfylls. Där de flesta redovisningskonsulter anser att deras 
titel ger dem status, vilket gör att de disciplinerar sig själv för att uppfylla kraven. 

 
Dedoulis (2006) påpekar även att disciplinering kan ske genom lyhördhet mot åsikter och oro 
från allmänheten. Där respondenterna beskriver att deras vardag bestäms utifrån kundernas 
behov. Kundernas uppkomna problem medför att de måste ändra om sin planerade dag utifrån 
det som är viktigast och mest akut att lösa. Där vi kan se att detta innebär lyhördhet genom att 
de lyssnar på kundernas problem och försöker lösa dessa snabbt vid akuta problem, trots att 
de har andra saker inplanerade eller redan håller på med andra saker. Detta visar på stor 
disciplin att bara lägga bort det de har börjat med och istället börja fokusera på något annat.  
 

5.2.3 Ansvarsutkrävande 
Svensson (2011) framhåller att det går att styra en individ med hjälp av utkrävandet av ansvar, 
vilket kan ske genom kunskap, regler, beslut samt efterfrågan. Efterfrågan kan kopplas ihop 
med vad respondenterna säger om kundernas förväntningar, där de påpekar att kundernas 
förväntningar styr dem och gör att de känner ett större ansvar för att leva upp till deras 
förväntningar. Vidare framhäver respondenterna att kunskap ger ett ansvar. Genom att 
klargöra deras titel för allmänheten i syfte att frambringa en förändrad och upplyftande 
yrkesroll, gör de att titeln blir mer värd. I och med detta skapas det även ett större ansvar då 
de får högre krav att leva upp till ifrån allmänheten. Genom yrkestiteln erhålls ett större 
ansvar och på det viset även en större efterfrågan av yrket samt ett ökat förtroende från 
kunder, vilket även ger ett större ansvar, uttrycker respondenterna. Av detta kan vi utläsa att 
styrning sker till viss del genom ansvarsutkrävning inom auktoriserade 
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redovisningskonsulternas yrkesgrupp både genom synligt och tydligt ansvarsutkrävande 
genom exempelvis regler. Eller på osynligt och otydligt vis genom exempelvis efterfrågan 
från kunder och kunskapen de innehar. 

	  
Uppföljningar och utvärderingar kan fungera som ansvarsutkrävande genom att det finns 
möjlighet att ställa en individ till försvar för sina handlingar, beskriver Svensson (2011). 
Utifrån detta kan vi se ett mönster i vad respondenterna beskriver, där de lyfter fram att 
bokslutsrapporten har sin funktion i att följa upp och utvärdera att ett uppdrag är skött utifrån 
Rekos riktlinjer, vilket därmed medfört att respondenterna fått ett ökat ansvar i och med att de 
ska kunna stå för vad de gjort. Där vi även kan se att genom att de skriver under en 
bokslutsrapport har de ansvaret för att denna stämmer och kan stå till svars ifall det är något 
som inte stämmer. Detta även genom kvalitetskontrollerna då det får stå till svars för hur de 
utfört sitt arbete.	  
 

5.2.4 Krav 
Krav om utbildning, praktik och annat som måste uppfyllas för att inneha en titel medför en 
styrning genom att de standardiserar hur arbetet ska se ut och vad som måste uppfyllas, enligt 
Svensson (2011). Vi kan även se att det inom redovisningskonsults yrke finns många krav 
som måste följas vissa tydliga och vissa som är inarbetade och inte längre ses som krav utan 
bara något som sker per automatik. Där respondenterna påpekade att det för att få 
auktorisation krävs utbildning, praktik, examination och sedan medlemskap i 
branschorganisationen, vilket de anser är bra då det ökar deras status och ger dem en högre 
kvalitet men också att det formar hur arbetet ska utföras. 

 
Svensson (2011) påpekar att kontrollen och kraven till störst del sker i form av kontroll av 
kunskapen. Vi anser att kunskap är något viktigt inom denna bransch då alla krav som ställs 
innebär en ökning av kunskapen eller för att se till att individen innehar tillräckligt med 
kunskap. Detta kan utläsas av respondenternas svar då de påpekar att det är en form av 
resning där de som inte besitter tillräckligt med kunskap rensas bort och bara de med den 
professionella kunskapen blir kvar inom yrket. Även kraven på vidareutveckling för att 
behålla sin titel är något som säkerhetsställer att kunskapen fortsätter vara hög och att inget 
försvinner bort med tiden. Detta är också något som är bra då det är viktigt att ha kunskapen 
för att kunna sköta sitt arbete enligt gällande lagstiftning och standarder. Det visar även på en 
status då individen håller sig intellektuell. Detta är en av de styrningar vi kan se utifrån 
empirin används flitigt av FAR och SRF för att kunna kontrollera branschen och dess 
utveckling till att bli mer professionell.	  
	  

5.2.5 Övervakning 
Svensson (2011) tar upp att övervakning kan användas som styrning genom system och 
tekniker som fungerar som standarder. Respondenterna utrycker inte direkt att de känner sig 
övervakade men påpekar att de blir kontrollerade att de använder sig av Rekos tekniker och 
måsten när de utför sitt arbete. Vilket det ser som positivt och att de får en del tips och råd på 
hur de kan gå tillväga i fortsättning. Detta är inget de ser som övervakning av arbetet utan mer 
som en positiv kvalitetshöjare. Detta anser vi är en form av övervakning då de styrs till att 
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använda ett system som de sedan genom kontroller blir övervakande att de använder på rätt 
sätt. Ifall de inte använder dessa på rätt sätt eller inte alls blir de varnade och kan i värsta fall 
förlora sin auktorisationstitel. Eftersom de vet att de kommer bli kvalitetskontrollerade med 
jämna mellanrum, känner de sig övervakade och tvingade till att följa Reko och dess rutiner.	  	  

	  
Det är vanligt med en viss del övervakning inom yrken där standarder och övervakning 
tillsammans har som mål att skapa en självstyrd individ där ansvaret ska vara tydligt, enligt 
Svensson (2011). Vi kan se att det finns en viss typ av övervakning inom 
redovisningskonsulternas yrke men att målet på lång sikt är att de ska bli mer självstyrda och 
att övervakningen blir irrelevant. Detta kan vi även se då respondenterna påpekar att de 
använder sig av egna kontrollanter inom byråerna, dock gör FAR stickkontroller 
slumpmässigt av dessa. Vilket vi anser har att göra med att de vill gå bort mer från 
övervakning och skapa mer självgående och självstyrda individer. Där de slumpmässiga 
stickkontrollerna enligt oss medför en övervakning som individerna indirekt känner av hela 
tiden och gör att de sköter sitt arbete i enighet med Reko. 	  

 

5.2.6 Standarder 
Standarder har sin funktion i att sätta ett minsta krav om vad som skall åstadkommas, vad som 
bör utföras och vilken kunskap som behövs, uttrycker Sachs (2003). Vidare förklarar han att 
standarder är konstruerade för att frambringa en kvalité i det som utförs, genom att säkerställa 
pålitligheten samt vilket ansvar som ställs för de som genomför arbetet. Han menar även att 
standarder kan vara ett sätt att se om en individ är behörig för yrket (ibid). Utifrån detta 
resonemang kan vi se ett tydligt mönster mellan det Sachs (2003) uttrycker och det 
respondenterna beskriver, genom att respondenterna berättar om att Rekos standarder har som 
uppgift att ställa ett visst krav på auktoriserade redovisningskonsulter arbetsprocess, det vill 
säga vad som ska genomföras, hur det ska göras och vad som bör identifieras. Detta medför 
att det skapas en enighet i vad alla verksamma inom yrket ska göra som medför en högre 
kvalitet.  

 
Ett annat ändamål med att tillämpa standarder är att få bort skiljaktigheten och istället 
understödja likheten, säger Sunder (2009). Med detta förklarar han att två olika händelser som 
styrs av samma standard kan resultera i svårigheter då syftet är att frambringa standarder som 
ska utgå från flertalet olika händelser. Vi ser även här en tydlig koppling till respondenternas 
svar, där de uttrycker att marknadsföra olika arbetssätt kan orsaka svårigheter, vilket 
underlättar att få arbetssättet att vara mer likformig. Detta är också något som vi ser att FAR 
och SRF numera gör, genom att de samarbetar vid utvecklandet av standarderna. Vilket 
medför att standarderna blir mer pålitliga och säkrare då de är två starka och tillförlitliga 
organisationer som ligger bakom dem. 

 
Sunder (2009) framhäver att standarder är en åtgärd för att generera en större tilltro och 
legitimitet hos en yrkesgrupp, vilket även vi ser utifrån respondenternas synvinkel, då de har 
en positiv inställning till standarden Reko, genom att den skapar en tilltro och legitimitet för 
auktoriserade redovisningskonsulter. Där de styr dem att arbeta på ett lika sätt där stor eller 
liten byrå inte har någon betydelse utan alla ska utföra samma arbete med samma 
kvalitetskrav. 
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En standard ska förmedla hur en rapport ska utfärdas och hur en annan typ av dokumentation 
ska genomföras för att ledningen och branschorganisationerna ska kunna styra och kontrollera 
det, uttrycker Campfield (1960). Vi kan utläsa av empirin att detta överensstämmer med 
respondenternas påpekande, om att Reko förmedlar hur de ska arbeta och hur det ska 
dokumentera sitt arbete. Detta kan även sammankopplas till studiens inledning, till det Quinn 
(2014) uttrycker, att forskning om ett samspel mellan regler och rutiner, med eller utan teknik 
kommer bli något givande på något sätt inom snar framtid, genom att dagens forskning 
kommer att hänga med i förändringar av ekonomistyrningen, vilket kommer resultera i att 
regler och rutiner lättare kommer att accepteras. 
 
5.4 Sammanfattning av analysen 
Här nedan kommer vi genom två modeller en för varje tema kort sammanfatta och förtydliga 
över vad som framkommit av analysen. När vi i slutsatsen kommer att ta delarna och skapa en 
helhet kommer detta ligga till grund och ge en tydlig bild över hur detta kommer ske.  

 
 

Tema 1 Sammanfattning 

Utvecklandet av en profession och dess 
påverkan på individen  
 

 

*Akademiskt utbildningskrav 
 

Studien indikerar på att det finns en likhet mellan den 
teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen, 
där akademiskt utbildningskrav ses som ett krav för att kunna 
upprätthålla yrkesprofession.  

*Utvecklandet av färdigheter Vi finner att det finns en likhet mellan teorin och empirin vad 
gäller utvecklandet av färdigheter, vilket kan förklaras av att 
det är viktigt att upprätthålla vidareutbildningar för att kunna 
lära ut den praktiska biten. Studien visar även på att det finns 
en skillnad i hur det lärs ut teoretiskt och hur det egentligen 
utövas i praktiken.  
 

*Professionell kunskap garanteras av 
examination 
 

Utifrån vår studie kan vi se att det finns en överensstämmelse 
mellan teorin och empirin, vad gäller att efter en slutförd 
utbildning fordras en individ att genomgå ett slutprov, för att 
kunna bibehålla sin professionella kunskap. 
 

*Det finns en yrkessammanslutning/ 
branschorganisation 

Studien påvisar att det är viktigt att en branschorganisation 
finns tillgänglig för företag, för att kunna ha något att stödja 
sig bakom. Vidare visar det sig att branschorganisationer 
häver fram företagen till att bli mer trovärdiga, både för 
kunder och ute i samhället. 
 

*Handlingsetik och lagstadgat skydd 
finns 
 

Vi kan se att det finns en likhet med det som lyfts fram i 
teorin och det som empiriska undersökningar visar. Dessa 
indikerar på att det är viktigt att lagar och standarder finns för 
att kunna upprätthålla en bra kvalité och tillförlitlighet för ett 
företag.  Vidare finner vi en tydlig överensstämmelse om att 
lagar och standarder bör utformas av en pålitlig organisation.  
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*Delar gemensamma värderingar och 
språk (identitetsskapande) 

Studien indikerar på att en individs yrkestillhörighet är en av 
drivkrafterna till att en individ upplever sig ha en egen 
identitet. Vidare visar vår studie på att genom att ha 
gemensamma värderingar utgör det en viktig roll för att om 
möjligt kunna erhålla en yrkestitel.  

*Heltidssyssla för de allmännas bästa Vår studie tyder på att det finns ett motstycke mellan den 
teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen. 
Detta då det framhävs i bägge fallen, att det är viktigt med att 
lyfta fram yrket och marknadsföra det på ett mer tydligt sätt 
för att kunna bli allmänt kända.   

Figur 12; Sammanfattning av tema 1 (författarnas modell) 
 
 
 
Tema 2 Sammanfattning 

Styrning av en individ  

*Självreglering 
 
 

Utifrån vår studie kan vi se att självregleringen har tidigare 
inte varit högaktuellt, men att det är på gång inom 
redovisningskonsultsyrket. Dock kan vi se att 
redovisningskonsulter i mångt och mycket blir styrda av 
branschorganisationerna, men att redovisningskonsulter börjar 
allt mer få en självreglerande roll. 
 

*Disciplinering Studien visar på att krav som inte uppfylls bör tillrättavisas 
genom någon slags bestraffningsåtgärd. Vidare är det viktigt 
att det finns någon form av vidareutbildning för att kunna 
vidmakthålla sin titel, vilket också kan ses som ett sätt att 
disciplinera sig på. 
 

*Ansvarsutkrävande 
 

Utifrån vår undersökning kan vi se ett motstycke mellan 
teorin och empirin, där en individ kan styras med hjälp av ett 
ansvarsutkrävande. Studien visar även på att ett 
ansvarsutkrävande kan innebära uppföljningar och 
utvärderingar, där en individ kan ställas till svars för sina 
handlingar.  
 

*Krav Studien tyder på att sätta upp krav, innebär ett sätt att styra för 
att kunna bibehålla en yrkestitel. Vi ser även en likhet med det 
som lyfts fram i teorin och vad empiriska undersökningen 
visar på angående krav som ställs, vilket är för att kontrollera 
om vad en individ besitter för kunskap. 
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*Övervakning 
 

Utifrån vår studie kan vi se en motsvarighet mellan teorin och 
empirin vad gäller övervakning. Övervakningen kan fungera 
som ett sätt att styra genom standarder, där individen kan bli 
kontrollerad av olika ramverk.  
 

*Standarder Studien visar att standarder utformas för att klargöra vad som 
skall verkställas, vilken kunskap det fordras och för att se 
vilken kunskap individen besitter. Vidare har vi erfarit att 
standarder kan fungera som ett sätt att öka en yrkesgrupps 
förtroende. 

Figur 13; sammanfattning av tema 2. (författarnas modell) 
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6.  Slutsats  
I detta kapitel kommer vi att besvara studiens syfte vilket är att skapa en ökad förståelse för 
hur en yrkesprofession kan utvecklas och hur det kan påverka individer verksamma inom 
professionen samt betona hur förändringar av standarder påverkar en yrkesprofession och 
individer inom den. Slutsatsen utgår från studiens frågeställning, där vi kommer redogöra 
fråga för fråga. Genom att ha kodat det empiriska materialet har en analys i studien varit 
möjlig, vilket medfört att vi har erhållit skillnader och likheter mellan den teoretiska 
referensramen och empiriavsnittet. Utifrån dessa skillnader och likheter har det möjliggjort 
för oss att kunna dra relevanta slutsatser kring studien. Efter uppdelande i mindre delar i 
analysen kommer vi här försöka skapa en helhet igen som vi kan dra slutsatser utifrån. 
 
6.1 Hur kan en yrkesprofession utvecklas och hur kan denna påverka individerna? 
Vår studie visar att utvecklandet kan ske genom de sju kravpunkter som tidigare forskning 
visat vara viktiga, där vi kan se att redovisningskonsulterna är på god väg att bli en egen 
profession men att det ännu finns behov av marknadsföring och tydliggörande av deras 
yrkesroll för att komma hela vägen dit. Där det genom empirin framkommit att de uppfyller 
akademiska utbildningskravet, utvecklande av färdigheter, att det finns branschorganisationer, 
lagstadgat skydd finns och att det är en heltidssyssla för allmännas bästa, enligt Carnegie och 
Napier (2010) synsätt. Ifall vi istället ser från Horton (2006) har kraven inte uppfyllts än, men 
det är på gång, genom den marknadsföring som branschorganisationerna gör för att synliggöra 
yrket. Vår studie visar även att de inte heller uppfyller kravet på att dela gemensamma 
värderingar och språk för att skapa en egen identitet. Detta påpekar Svensson och Ulfsdotter 
Eriksson (2009) och Evetts (2006) är av stor vikt och en central del för att uppnå en ny 
profession och en yrkestitel. Vilket vår studie visar inte ännu uppnås på grund av att 
redovisningskonsulter idag ofta blandas ihop med revisorer och därmed har de inte ännu en 
utmärkande identitet. Dock är det under utveckling, då vi erhållit uppfattning om att mer 
fokus ligger på redovisningskonsulter idag, än vad det tidigare har varit. Det har framkommit 
att en yrkesprofession påverkar individen genom att den skapar en högre kunskapsnivå, högt 
förtroende, kvalitetsstatus, större ansvar, vilket också innebär mer erfarenhet. Det kan 
kortfattat beskrivas som att det påverkar individen till att skaffa sig expertkunskap och bli 
professionell inom sitt yrke. Det påverkar även individen att bli mer självstyrd. 
 
Vi har även funnit ett samband kring tidigare forskning som gjorts av Evetts (2011) och vad 
vår studie visar. Likheten däremellan är att om en yrkesprofession ska kunna utvecklas bör det 
finnas ett krav på akademisk utbildning eller en motsvarighet till akademisk utbildning som 
kan påvisa att individen innehar en hög kunskapsnivå. Altbach (1995) kommer i sin studie 
fram till att det finns, bland individer ett minskat stöd för högre utbildningar, där bland annat 
kravet på ansvarsutkrävande har ökat, vilket har resulterat i att individerna influeras av att de 
blir mer ansvarstagande. Detta kan även kopplas till vad vår studie visat om att akademiskt 
utbildningskrav är viktigt då det ger individen ett högt förtroende, hög status och möjligheten 
att förmedla vidare statusen, vilket vår studie och Evetts (2011) studie antyder om vikten av 
akademiskt utbildningskrav. 
	  
	  



 77 

6.2 Hur kan en individ styras inom en yrkesprofession?	  
Vår studie visar att det enligt tidigare forskning finns flera olika sätt att styra en individ inom 
en profession och att de flesta sätten går in i varandra och knappt går att skilja dem åt. Där vi 
sett att det inom redovisningskonsultbranschen använder sig av övervakning, självreglering, 
ansvarsutkrävande, disciplinering, krav och standarder. Där standarder förklaras mer utförligt 
på nedanstående avsnitt, 6.3 Hur kan en standard påverka individer och yrkesprofessionen. 
Där vi sett att övervakning används till viss del inom professioner, genom kvalitetskontroller i 
det undersökta yrket, vilket är något Svensson (2011) påpekar har som mål att skapa 
självstyrda individer. Självreglering har visats sig vara målet för en även denna 
yrkesprofession, där alla styrningar av individerna är tänkt att leda till att de ska bli 
självstyrda. Detta genom att det ställs högre krav i form av regler, kvalitet och förtroende på 
de utförda arbetsuppdragen har vi fått fram av vår studie. Där de uppmuntrar sig själva genom 
att de känner sig behövda och kompetenta när de får förtroende från kunderna och att vid 
utförda fel känner av att de gjort fel och då inte vill göra om samma misstag och försöker rätta 
till sina fel. Det har framkommit i vår studie att FAR och SRF har som mål med deras arbete 
att lyfta fram redovisningskonsulter, för att de på längre sikt ska bli en mer självreglerande 
yrkesgrupp, vilket stämmer överens med det Svensson (2011) framkommit till i sin studie. 
 
Svensson (2011) studie påvisar att en individ kan styras med hjälp av ansvarsutkrävande, där 
kunskap, regler, beslut och efterfrågan är något som eftersträvas. Detta är något som även vår 
studie indikerat på, där vi sett att kunskapen medfört ett ansvar bland auktoriserade 
redovisningskonsulter. Där vår studie visar på att ansvarsutkrävande idag sker inom 
profession genom kunders förväntningar, genom högre krav att efterleva från allmänheten, 
genom yrkestitel som medför ett större ansvar samt genom uppföljningar och utvärderingar av 
arbetet. Dedoulis (2006) beskriver att disciplinering används som styrning inom professioner 
genom att riktlinjer i form av bland annat standarder beskriver hur en individ ska bete sig och 
utföra sitt arbete. Ifall kraven inte uppfylls sker någon sorts bestraffning, vilket kan vara 
genom att mista sin auktorisationstitel. Detta medför att individerna disciplinerar sig att 
upprätthålla kraven. Vilket även vår studie kommer fram till. Styrning utifrån krav sker från 
FAR och SRFs sida, genom att de använder sig av utbildningar, praktik och andra krav som 
bör uppfyllas för att kunna inneha auktorisationstiteln. Detta ger även status, högre kvalitet 
och högre kunskapsnivå. Detta är något både Svensson (2011), Shaked och Sutton (1981) och 
Dedoulis (2006) också påpekat då de framkommit att målet med en profession är att den ska 
bli självstyrande och för att komma dit krävs det olika former av styrmedel. 
 

 
6.3 Hur kan en standard påverka individer och yrkesprofessionen? 
Vår studie visar på att standarder skapar kvalitet och säkerställer en pålitlighet både enligt 
tidigare forskning och i vår undersökning. Där de även förmedlar och skapar ansvar mot för 
yrken som inte har standarder. Där Reko fungerar som både ett ramverk för hur arbetet ska 
utföras, vad som behöver göras och vilket ansvar auktoriserade redovisningskonsulter 
innehar. Helt enkelt vad en kund kan kräva av dem och vad de inte får kräva av dem. Vi har 
även sett utifrån tidigare forskning av Campfield (1960) som kommit underfund med att en 
standard har som uppgift att förmedla hur en rapport ska utfärdas och hur andra typer av 
dokumentationer ska genomföras. Detta för att ledningen och branschorganisationerna ska 
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kunna ha full kontroll. Detta är även något som vår studie visat då det går ihop med vad 
respondenterna uttryckt att standarden Reko förmedlar hur auktoriserade 
redovisningskonsulter ska arbeta och huruvida de ska dokumentera sitt arbete. Där FAR och 
SRF:s gemensamma utformande av Reko medfört att det skapats en enighet som ger en 
säkrare och stabilare yrkesgrupp. Där vi kunnat se att detta medfört en pålitligare standard och 
därmed även en pålitligare yrkesgrupp. Vi har även utifrån vår studie erfarit att standarden har 
skapat en legitimitet för de auktoriserade redovisningskonsulterna, vilket vi även kunnat 
sammankoppla med Sunders (2011) studie som antyder att standarder genererar ett större 
förtroende och legitimitet hos en yrkesgrupp. 
 
Vidare har studien visat att regler finns till för att följas, där vi erfarit att auktoriserade 
redovisningskonsulter bör följa Rekos riktlinjer. Ett annat sätt att styra en individ inom en 
yrkesprofession är att utgå från standarder, uttrycker Sachs (2003). Där han i sin studie 
kommer fram till att standarder är formade på ett sätt för att skapa en kvalité i det individen 
utför, där avsikten är att säkerställa pålitligheten. Vidare kommer Sachs (2003) fram till att 
standarder även kan tillämpas för att undersöka om en individ är behörig för sitt yrke. Vi kan 
se ett tydligt mönster mellan det Sachs (2003) beskriver och vad vår studie visar. Där även vår 
studie tyder på att standarden Reko finns för att ställa ett visst krav på auktoriserade 
redovisningskonsulter arbetsprocess, det vill säga vad de ska utföra, hur det ska göras samt 
vad som bör genomföras för att stärka kvalitén i arbetet. Utifrån detta har vi i vår studie 
kunnat identifiera en likhet i det Sachs (2003) lyft fram i sin studie och vad vår studie visat.  
 
6.4 Övergripande slutsats  
Vår studie visar på att standarder inte är nödvändiga inom alla yrkesgrupper. Men inom ett 
viktigt yrke som är nödvändigt för allmänhetens bästa är detta något som måste finnas för att 
det skapar en tydlighet över vad som krävs och vad som kan krävas av individerna inom 
yrket. Det kan även medföra att statusen och trovärdigheten ökar för att det finns något som 
bestämmer hur de ska uppföra sig och huruvida de ska utföra sitt yrke, vilket även Sunders 
(2009) studie visar då han framkommit till att standarder finns till för att skapa tilltro och 
legitimitet till en yrkesgrupp. Där kan röra sig om sanktioner till följd av avvikande beteende 
vilket leder till att individer ser till att följa det som gäller. Studien har även visat det som 
bland annat Svensson (2011), Shaked och Sutton (1981) och Dedoulis (2006) påpekat, att 
målet med en profession är att individerna inom den ska bli självstyrda. Detta kan även 
kopplas till vad Dedoulis (2006) kommit fram i sin studie, om att professionella yrken 
förväntas vara självstyrda, då samhället ställer högre krav i form av regler, kvalitet och 
förtroende på deras tjänster.  
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7. Reflektioner och framtida forskning 
I detta kapitel kommer vi reflektera över vår studie och sedan ge förslag på fortsatt eller 
framtida forskning. 
 
Empirin hade kunnat ge mer ifall vi fått tag på fler respondenter ifrån FAR och SRF, vilket 
hade kunna ge en bättre bild av vårt valda ämnesområde och djupare inblick i vad de anser om 
branschens framtid. Då våren är månader när redovisningskonsulter har mycket på agendan 
medför det att det är mycket som pågår även hos branschorganisationerna, då de ställer upp 
och stöttar och hjälper redovisningskonsulterna vid behov. Detta medförde svårigheter att få 
till fler intervjuer med branschorganisationerna. Då vi fick en teoretisk mättnad bland 
auktoriserade redovisningskonsulter, hade fler från SRF och FAR gett mer och en tydligare 
bild.  
Intervjufrågorna hade kunna gjorts annorlunda för att på ett bättre sätt kunna sammankopplas 
med teorin och vårt valda syfte. Frågorna fungerade som de var till viss del, då vi istället 
valde att komplettera med ett flertal följdfrågor för att besvara vårt syfte.  

	  
Vi tycker att det vore intressant med framtida forskning mellan revisorer och 
redovisningskonsulter för att få fram skillnader och även se ifall redovisningskonsulterna 
börjar närma sig revisorernas status. Det vore även intressant med fokus på bara standarders 
påverkan på individer inom en profession eller ett yrke. Ett annat intressant område att studera 
vore att mer djupare gå in och studera ett yrke som är en profession och hur detta kom att bli 
en profession.   
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Bilaga 1, Intervjuföretag och respondenter: 
 
 

KPMG  
Auktoriserad Redovisningskonsult 
 

Personlig kommunikation  
 

Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig kommunikation  
PWC  
Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig kommunikation 

Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig kommunikation 

Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig kommunikation 

Aktiv Revision  

Auktoriserad redovisningskonsult Personlig kommunikation 

Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig kommunikation 

Deloitte  

Auktoriserad Redovisningskonsult Telefonintervju 

Grant Thorton 
  

Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig kommunikation 

Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig kommunikation 

RK  

Auktoriserad Redovisningskonsult Personlig kommunikation 

SRF  

Branschansvarig Telefonintervju 

FAR  

Representant Personlig kommunikation 

Representant Personlig Kommunikation 

 
 
 
 
  



 

Bilaga 2, Begreppsförklaringar 
 
Auktoriserad redovisningskonsult har ett framåtblickande och proaktivt perspektiv, genom att 
denne ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan 
i det löpande arbetet, i stället för i efterhand via revision. Den fortlöpande kundkontakten 
under året medför också att den Auktoriserade Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets 
verksamhet, och har därmed goda förutsättningar att vara en viktig rådgivare vid företagets 
beslut och utveckling av verksamheten. 
 
FAR är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare verksamma 
inom den svenska revisions och rådgivningsbranschen respektive personer med nära 
association till denna. Vidare tar till vara medlemmarnas allmänna yrkesintresse, genom att 
leda utvecklingen av professionella frågor, vilket i sin tur bidrar till branschens affärsmässiga 
förutsättningar och frambringar en betydenhet samt tilltro inom näringslivet och samhället.    
 
Professioner är yrken som grundar sin verksamhet på en vetenskaplig forskning. De består av 
förtrupper i kunskapssamhället, där de oftast tillhör medelklassen. Professionen utgör cirka 
15-20 procent av arbetskraften, vilket även är de som ansvarar för de betydelsefulla nya 
idéerna inom områden som teknik, organisation, ekonomi, vetenskap och hälsa. 
 
Reko är en svensk  standard för redovisningstjänster som tillkom år 2011. Reko ses som ett 
ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som grundar sig på att skapa kvalitativa 
redovisningstjänster. I första hand riktar Reko sig till Auktoriserade Redovisningskonsulter 
och har som syfte att skapa kvalitet i redovisningen och nytta för företagen, affärsverksamhet 
och samhälle.  
 
SRF är en förkortning av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, som är en 
branschorganisation för redovisningskonsulter och lönekonsulter. SRF anträddes år 1936, där 
den driver en fortlöpande branschutveckling där kvalitet respektive kompetenshöjning ligger i 
fokus för samtliga medlemmar. SRF är den äldsta och dominerande branschorganisation för 
redovisningskonsulter.  
 
Standarder är något som arbetats fram, för avsikt att finna en lösning på ett ideligen 
återkommande problem. Vidare reglerar standarder i princip allt möjligt, exempelvis det runt 
om kring oss, utan att det märks av. I de flesta branscher tillämpas standarder, detta för att 
underlätta yrkeslivet respektive vardagen till att fungera på ett smidigare och säkrare vis.  
 
Redovisningskonsult har som uppgift att sköta ett företags hela administration, det kan handla 
om allt från löpande bokföring och löner till deklarationer och årsredovisning. Vidare kan en 
redovisningskonsult vara specialist inom ett specifikt område, exempelvis inom 
löneadministration eller koncernredovisnings. Dock finns det redovisningskonsulter som 
inriktar sig mot att jobba inom affärsutveckling och företagsrådgivning. Detta beror på vilka 
kunder som finns till förfogande, hur stora de är och även vilka uppdrag som 
redovisningsbyrån möjligen specialiserat sig på.   



 

Bilaga 3, Intervju auktoriserad 
redovisningskonsult: 
 
 
       1.   Vad har du för akademisk utbildning?  

2. När och hur blev du auktoriserad redovisningskonsult?  
 

3. Hur ser du på de nuvarande kraven för att bli en auktoriserad redovisningskonsult och 
hur upplever du kraven på vidareutbildning för att behålla  auktorisationstiteln?  

 
4. Vad anser du om kvalitetskontrollerna för de auktoriserade redovisningskonsulterna 

som de ser ut idag? 
 

5. Har du själv blivit kvalitetskontrollerad? (Beskriv hur det gick till) 
 

6. Anser du att redovisningskonsulter har en egen identitet och hur skulle du beskriva 
denna? 

 
7. Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

 
8. Hur tycker du att yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult har förändrats  sedan 

revisionspliktens avskaffande?  
 

9. Har du fått nya arbetsuppgifter/annorlunda arbetsuppgifter efter  revisionspliktens 
avskaffande? Om ja, i så fall vilka?  
 

10. Anser du att branschorganisationerna FAR och SRF arbetar för att den  auktoriserade 
redovisningskonsulten ska få en förändrad roll? Om ja, på vilket  sätt?  
 

11. Tror du att FAR/SRF påverkar förtroendet för den auktoriserade 
redovisningskonsulten yrkesroll mot att bli en profession?  
 

12. Anser du att din arbetsgivare arbetar för att den auktoriserade redovisningskonsulten 
ska bli en profession? Om ja, på vilket sätt? 
 

13. Hur anser du att Reko påverkar den auktoriserade redovisningskonsultens  yrkesroll?  
 

14. Använder du dig av Reko och hur upplever du Reko i vardagen, har det skett någon 
utveckling av yrkesrollen? 
 

15. Hur tror du att den auktoriserade redovisningskonsultens yrkesroll kommer att 
 förändras framöver?  

 
 
  



 

Bilaga 4, Intervju FAR och SRF: 
 

1. Berätta vem du är, vilken titel du har.  

2. Har ni någon statistik över hur många av era medlemmar som är auktoriserade 
 redovisningskonsulter (antal och andel)? Om ja kan vi få ta del av denna statistik?  

3. Varför bör ett yrke bli en profession och vad ser du för fördelar med att ett yrke är en 
profession? 
 

4. Hur kan utvecklandet av ett yrke till att bli en profession se ut? 
 

5. Hur kan auktoriserade redovisningskonsulter bli en egen profession och (varför bör de 
bli en profession)? 

 
6. Vilken roll har en branschorganisation i utvecklandet av en profession? (Hur kan de 

hjälpa till) 
 

7. Hur kan FAR och SRF styra eller hjälpa yrket att utvecklas till att bli en profession? 
 

8. Vad skiljer styrningen mellan ett yrke och en profession? Är en profession mer 
självstyrande? 

 
9.  Hur ser du på det akademiska utbildningskravet för att ha möjligheten att bli en 

auktoriserad redovisnings konsult? – (bör det utvecklas och hur?) 
 

10. För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs det minst 3 års praktik före ett prov 
kan genomföras, hur ser du på dessa krav? – (bör de utvecklas och i så fall hur?) 

 
11. Varför tillkom Reko? 

 
12. Sedan Reko infördes har det skett någon förändring och vilken? 

 
13. Kan Reko fungera som ett styrmedel? 
 
14. Skulle ni anse att Reko är ett hjälpmedel för att FAR och SRF ska kunna styra yrket 

mot att utvecklas till att bli mer pålitlig och få högre status? 
 

15. Vad ser ni för skillnader mellan auktoriserade revisorer och auktoriserade 
redovisningskonsulter? Och försöker branschorganisationen belysa dessa skillnader, i 
så fall hur? 

 
16. Finns det tydliga identiteter som skiljer de ofta ihopblandade yrkerna revisor och 

redovisningskonsult? 



 

 
17. Hur viktigt tror ni dessa sju punkter är för att ett yrke ska utvecklas och bli en egen 

profession?  
*Akademiskt utbildningskrav 
*Utvecklandet av färdigheter 
*Professionell kunskap garanters av examination 
*Det finns en yrkessammanslutning/ branschorganisation 
*Handlingsetik och lagstadgat skydd finns 
*Delar gemensamma värderingar och språk (identitetsskapande) 
*Heltidssyssla för de allmännas bästa 

 
18. Hur fungerar samarbetet mellan SRF och FAR? Innebär ”auktoriserad 

redovisningskonsult” i SRF samma som att vara auktoriserad genom FAR? Blir man 
automatiskt medlem i FAR om man blir auktoriserad av SRF?  

19. Anser ni att det har skett någon förändring i redovisningskonsulters kunskapsnivå idag 
 jämfört med innan revisionsplikten avskaffandes?  

20. Anser ni att dagens redovisningskonsulters bokslutsrapporter har samma status som 
 revisionsrapporten?  

 
21. Vad har avskaffandet av revisionsplikten inneburit för er som förbund och för era 

medlemmar?  
 

22. Ser ni avskaffandet som en positiv utveckling?  
 

23. Har redovisningskonsulten samma plikt att anmäla felaktigheter i redovisningen som 
en revisor har?  

 
 
 
 
  



 

Bilaga 5, Intervjuguide auktoriserade 
redovisningskonsulter 

Tema  Källa Intervjufrågor  
Utvecklandet av en 
profession och dess 
påverkan på en individ: 
 
*Akademiskt 
utbildningskrav 
 
* Utvecklandet av 
färdigheter 
 
* Professionell kunskap 
garanteras av 
examination 
 
* Det finns en 
yrkessammanslutning/ 
branschorganisation 
 
* Handlingsetik och 
lagstadgat skydd finns 
 
* Delar gemensamma 
värderingar och språk 
(identitetsskapande) 
 
* Heltidssyssla för de 
allmännas bästa 
 
 
 

Wilensky (1964) refererad i 
Öhman och Wallerstedt 
(2012); 
 
Millerson (1964) refererad i 
Brante (2009); 
 
Goode refererad i Brante 
(2009); 
 
Öhman och Wallerstedt 
(2012); 
 
Campfiled (1960); 
 
Dedoulis (2006); 
 
De Beelde (2002); 
 
Svensson (2011); 
 
Evetts (2011); 
 
Le Maistre, Boudreau och 
Pare (2006); 
 
Begley (2006); 
 
Morris och Empson (1998); 
 
Sunder (2009); 
 
Jeanjean och Stolowy (2008); 
 
Holtzman (2004); 
 
Svensson och Ulfsdotter 
Eriksson (2009); 
 
Evetts (2006);  
 
Horton (2006); 
 
Carneige och Napier (2010); 
 

*Vad har du för akademisk utbildning? 
 
*När och hur blev du auktoriserad 
redovisningskonsult?  
 
*Hur ser du på de nuvarande kraven för att 
bli en auktoriserad redovisningskonsult och 
hur upplever du kraven på vidareutbildning 
för att behålla  auktorisationstiteln?  
 
*Vad anser du om kvalitetskontrollerna för 
de auktoriserade redovisningskonsulterna 
som de ser ut idag? 
 
*Hur skulle du beskriva ditt arbete? 
 
*Anser du att redovisningskonsulter har en 
egen identitet och hur skulle du beskriva 
denna? 
 
*Hur tycker du att yrkesrollen auktoriserad 
redovisningskonsult har förändrats  sedan 
revisionspliktens avskaffande?  

*Tror du att FAR/SRF påverkar förtroendet 
för den auktoriserade redovisningskonsulten 
yrkesroll mot att bli en profession?  
 

*Anser du att din arbetsgivare arbetar för att 
den auktoriserade redovisningskonsulten ska 
bli en profession? Om ja, på vilket sätt? 
 
*Hur tror du att den auktoriserade 
redovisningskonsultens yrkesroll kommer att 
 förändras framöver?  

*Anser du att branschorganisationerna FAR 
och SRF arbetar för att den  auktoriserade 
redovisningskonsulten ska få en förändrad 
roll? Om ja, på vilket  sätt?  
 
 

Styrning av en individ: 
 
* Självreglering  
 
* Disciplinering 
 

Dedoulis (2006); 
 
Svensson (2011); 
 
Lee (2006); 
 

*Hur anser du att REKO påverkar den 
auktoriserade redovisningskonsultens 
yrkesroll? 
 
*Har du själv blivit kvalitetskontrollerad? 
(Beskriv hur det gick till) 



 

 
 
  

* Ansvarutkrävande 
 
* Krav 
 
* Övervakning 
 
* Standarder 
 

De Jong och De Hartog 
(2007);  
 
Shaked och Sutton (1981); 
 
Sachs (2003); 
 
Sunder (2009); 
 
Campfiled (1960); 
 

 
*Hur skulle du beskriva ditt arbete? 
 
*Hur tycker du att yrkesrollen auktoriserad 
redovisningskonsult har förändrats  sedan 
revisionspliktens avskaffande? 
 
*Har du fått nya arbetsuppgifter/annorlunda 
arbetsuppgifter efter  revisionspliktens 
avskaffande? Om ja, i så fall vilka? 
 
*Använder du dig av Reko och hur upplever 
du Reko i vardagen, har det skett någon 
utveckling av yrkesrollen? 
 
*Anser du att branschorganisationerna FAR 
och SRF arbetar för att den  auktoriserade 
redovisningskonsulten ska få en förändrad 
roll? Om ja, på vilket  sätt?  
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6, Intervjuguide FAR och SRF 
 
 
Tema  Källa Intervjufrågor  
Utvecklandet av en 
profession och dess 
påverkan på en individ: 
 
*Akademiskt 
utbildningskrav 
 
* Utvecklandet av 
färdigheter 
 
* Professionell kunskap 
garanteras av 
examination 
 
* Det finns en 
yrkessammanslutning/ 
branschorganisation 
 
* Handlingsetik och 
lagstadgat skydd finns 
 
* Delar gemensamma 
värderingar och språk 
(identitetsskapande) 
 
* Heltidssyssla för de 
allmännas bästa 
 
 
 

Wilensky (1964) refererad i 
Öhman och Wallerstedt 
(2012); 
 
Millerson (1964) refererad i 
Brante (2009); 
 
Goode refererad i Brante 
(2009); 
 
Öhman och Wallerstedt 
(2012); 
 
Campfiled (1960); 
 
Dedoulis (2006); 
 
De Beelde (2002); 
 
Svensson (2011); 
 
Evetts (2011); 
 
Le Maistre, Boudreau och 
Pare (2006); 
 
Begley (2006); 
 
Morris och Empson (1998); 
 
Sunder (2009); 
 
Jeanjean och Stolowy (2008); 
 
Holtzman (2004); 
 
Svensson och Ulfsdotter 
Eriksson (2009); 
 
Evetts (2006);  
 
Horton (2006); 
 
Carneige och Napier (2010); 
 

 
 
*Har ni någon statistik över hur många av 
era medlemmar som är auktoriserade 
 redovisningskonsulter (antal och andel)? 
Om ja kan vi få ta del av denna statistik?  

*Varför bör ett yrke bli en profession och vad 
ser du för fördelar med att ett yrke är en 
profession? 

 
*Hur kan utvecklandet av ett yrke till att bli 
en profession se ut? 
 
*Hur kan auktoriserade 
redovisningskonsulter bli en egen profession 
och (varför bör de bli en profession)? 
 
*Vilken roll har en branschorganisation i 
utvecklandet av en profession? (Hur kan de 
hjälpa till) 
 
*Hur kan FAR och SRF styra eller hjälpa 
yrket att utvecklas till att bli en profession? 
 
*Hur ser du på det akademiska 
utbildningskravet för att ha möjligheten att 
bli en auktoriserad redovisnings konsult? – 
(bör det utvecklas och hur?) 
 
*Varför tillkom Reko? 
 
*Sedan Reko infördes har det skett någon 
förändring och vilken? 
 
*Skulle ni anse att Reko är ett hjälpmedel för 
att FAR och SRF ska kunna styra yrket mot 
att utvecklas till att bli mer pålitlig och få 
högre status? 
 
*Vad ser ni för skillnader mellan 
auktoriserade revisorer och auktoriserade 
redovisningskonsulter? Och försöker 
branschorganisationen belysa dessa 



 

skillnader, i så fall hur? 
 
*Finns det tydliga identiteter som skiljer de 
ofta ihopblandade yrkerna revisor och 
redovisningskonsult? 
 
*Hur viktigt tror ni dessa sju punkter är för 
att ett yrke ska utvecklas och bli en egen 
profession?  
*Akademiskt utbildningskrav 
*Utvecklandet av färdigheter 
*Professionell kunskap garanters av examination 
*Det finns en yrkessammanslutning/ 
branschorganisation 
*Handlingsetik och lagstadgat skydd finns 
*Delar gemensamma värderingar och språk 
(identitetsskapande) 
*Heltidssyssla för de allmännas bästa 
 
*Hur fungerar samarbetet mellan SRF och 
FAR? Innebär ”auktoriserad 
redovisningskonsult” i SRF samma som att 
vara auktoriserad genom FAR? Blir man 
automatiskt medlem i FAR om man blir 
auktoriserad av SRF?  
 
*Anser ni att det har skett någon förändring i 
redovisningskonsulters kunskapsnivå idag 
 jämfört med innan revisionsplikten 
avskaffandes?  

*Anser ni att dagens redovisningskonsulters 
bokslutsrapporter har samma status som 
 revisionsrapporten?  

 
Styrning av en individ: 
 
* Självreglering  
 
* Disciplinering 
 
* Ansvarutkrävande 
 
* Krav 
 
* Övervakning 
 
* Standarder 
 

Dedoulis (2006); 
 
Svensson (2011); 
 
Lee (2006); 
 
De Jong och De Hartog 
(2007);  
 
Shaked och Sutton (1981); 
 
Sachs (2003); 
 
Sunder (2009); 
 
Campfiled (1960); 

  
*Vad skiljer styrningen mellan ett yrke och 
en profession? Är en profession mer 
självstyrande? 
 
 
*Hur kan FAR och SRF styra eller hjälpa 
yrket att utvecklas till att bli en profession? 
 
*För att bli auktoriserad redovisningskonsult 
krävs det minst 3 års praktik före ett prov kan 
genomföras, hur ser du på dessa krav? – (bör 
de utvecklas och i så fall hur?) 
 



 

 *Varför tillkom Reko? 
 
*Sedan Reko infördes har det skett någon 
förändring och vilken? 
 
*Kan Reko fungera som ett styrmedel? 

 
*Skulle ni anse att Reko är ett hjälpmedel för 
att FAR och SRF ska kunna styra yrket mot 
att utvecklas till att bli mer pålitlig och få 
högre status? 
 
 
*Har redovisningskonsulten samma plikt att 
anmäla felaktigheter i redovisningen som en 
revisor har?  
 
*Vad har avskaffandet av revisionsplikten 
inneburit för er som förbund och för era 
medlemmar?  
 
*Ser ni avskaffandet som en positiv 
utveckling?  
 
*Anser ni att det har skett någon förändring i 
redovisningskonsulters kunskapsnivå idag 
 jämfört med innan revisionsplikten 
avskaffandes?  

*Anser ni att dagens redovisningskonsulters 
bokslutsrapporter har samma status som 
 revisionsrapporten?  

 
 

 


