
EXAMENSARBETE

Ekonomers förändrade arbetsuppgifter
och kvalifikationskrav

En effekt av ökad automatisering

Marc Nilsson
Theres Thörnevall

2016

Ekonomie kandidatexamen
Företagsekonomi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

FÖRORD 
 

Stort tack till vår handledare Monika Kurkkio som genom kloka råd och vägledning har bidragit 

till att vi och vårt arbete har utvecklats på ett givande sätt. Vidare vill vi tacka våra 

studiekamrater som via opponering under arbetets gång kommit med intressanta synpunkter 

och förbättringsförslag. Avslutningsvis vill vi tacka LRF Konsult i Luleå för att de tagit sig tid 

att delta i vår studie under en hektisk period. 

 

 

Luleå, maj 2016 

 

 

_______________________                 ________________________ 

Marc Nilsson                    Theres Thörnevall  



 
 

SAMMANFATTNING 
 

Den ökade automatiseringen påverkar ekonomers arbetsuppgifter då rutinarbete går fortare att 

utföra med hjälp av nya programvaror. Idag förväntas ekonomer i större utsträckning än tidigare 

att arbeta med både rutinuppgifter och komplexa arbetsuppgifter, vilket kan ha en negativ 

inverkan för den oerfarna ekonomen som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Detta på grund av 

att professionen förstärks och kvalifikationskraven ökar. Syftet med studien är att öka 

förståelsen för hur och varför ekonomers arbetsuppgifter och kvalifikationskrav har förändrats 

de senaste 20 åren. En dokumentstudie genomfördes av platsannonser, och intervjuer med 

ekonomiska veteraner utfördes. Genom att jämföra platsannonser från åren 1995 och 2016 samt 

komplettera detta med intervjuer, kan studien bidra till en ökad förståelse för hur 

arbetsuppgifterna och kvalifikationskraven för oerfarna ekonomer har förändrats. En slutsats är 

att det ökade antalet rutinuppgifter beror på att automatiseringen har medfört nya och 

förbättrade verktyg som har minskat tidsåtgången för utförandet av rutinarbetet. Ett intressant 

fynd är att det komplexa arbetet för oerfarna ekonomer har minskat, samtidigt som rutinarbetet 

och kvalifikationskraven har ökat. Vidare framkom det i intervjuerna att erfarna ekonomer idag 

förväntas utföra mer komplext arbete. En tolkning är således att det uppstått en intern 

arbetspolarisering där kompetensgapet mellan oerfarna ekonomer och erfarna ekonomer har 

ökat. Det kan leda till att det vid anställning ställs högre krav på personliga egenskaper idag än 

vad som gjordes för 20 år sedan. Professionsteorin används för att djupare förstå varför detta 

påverkar förändringen i ekonomiprofessionen och de kvalifikationskrav som oerfarna 

ekonomer möter idag. Detta kan tolkas som att anseendet för professionen har ökat, vilket 

vidare kan medföra att processen för att uppnå professionens krav har blivit längre. Ytterligare 

en slutsats är att de ökade kvalifikationskraven hos dagens oerfarna ekonomer återspeglar den 

kompetens som krävs i deras sitt framtida yrke som erfaren ekonom. Det hade varit intressant 

att ta del av fortsatta studier om hur lärosäten kan anpassa sina utbildningar efter 

arbetsmarknadens förändrade krav, samt om företag har anpassat sin anställningsprocess efter 

förändringen som skett.  

 

Nyckelord: arbetsuppgifter, kvalifikationskrav, automatisering, arbetspolarisering, 

rutinarbete, komplext arbete 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The increase in automation affects the work of accountants, with new software decreasing the 

time it takes to perform routine tasks. Today, experienced accountants are expected to work 

with both routine and non-routine tasks to a greater extent than before. This strengthens the 

profession and increases the skill requirements, which may affect the inexperienced accountants 

ability to enter the labor market. The purpose of this study is to increase the understanding of 

how and why accountants work tasks and skill requirements have changed during the past 20 

years. To accomplish this, a document study of job listings together with interviews was 

conducted. By comparing data from the year 1996 with data from 2016, supplemented by 

interviews, the study could contribute to an increased understanding of how and why 

accountants work tasks and skill requirements have changed the past 20 years. One conclusion 

is that automation has decreased the time required to perform routine tasks, thus increasing the 

total amount of routine tasks that inexperienced accountants are expected to perform. Therefore 

the amount of non-routine tasks inexperienced accountants are expected to performed have 

decreased, while the amount routine tasks and skill requirements have increased. Furthermore, 

the interviews indicated that experienced accountants today are expected to perform a greater 

number of non-routine task than before. One interpretation is thus that an internal work 

polarization has occurred, which increases the gap between experienced and inexperienced 

accountants. Instead personal characteristics seem to have become more important. The 

professional theory provides a deeper understanding of why this is affecting the accountant 

profession, and why the qualification requirements of today's inexperienced accountants are 

changing. This may be interpreted as an increase in the reputation of the accounting profession, 

which in turn may have increased the time it takes to achieve the requirements of the profession. 

One conclusion is thus that the increased skill requirements of today's inexperienced 

accountants reflect the skills required to work as an experienced accountant. Further studies are 

suggested on how institutions can adapt their education to meet to changing requirements of 

the labor market. 

 

Key words: work tasks, skill requirements, automation, work polarization, routine tasks, non-

routine tasks 
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1 INTRODUKTION 
 

Det inledande kapitlet börjar med att ta upp den praktiska och teoretiska relevansen av studien, 

vilket sammanfattas i bakgrunden. I problemdiskussionen argumenteras varför ämnet är av 

intresse att studera, för att sedan resultera i syftet med studien som är att öka förståelsen för 

oerfarna ekonomers förändrade arbetsuppgifter och kvalifikationskrav i en allt mer 

automatiserad omgivning. 

1.1 Bakgrund  
 

Ända sedan datorer började användas som hjälpmedel och verktyg för ekonomiska 

rutinuppgifter har det varit aktuellt att studera hur automatisering påverkar både arbetsuppgifter 

och de kvalifikationskrav som ställs på ekonomer (Wilson & Sangster, 1992; Howieson, 2003; 

Stiftelsen för strategisk forskning [SSF], 2014). En svensk studie utförd av SSF visar på att 46 

procent av jobben inom kategorin "företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän" 

kan bli automatiserade inom 20 år, vilket motsvarar cirka 50 000 jobb (SSF, 2014). Sedan 2004 

har heltidsanställda på ekonomiavdelningar i större företag världen över minskat med cirka 40 

procent då automatisering har kunnat överta arbetsuppgifter som tidigare utfördes av personer. 

Automatiseringen hotar därmed att ersätta tjänstemäns arbetsuppgifter på samma sätt som 

maskiner tidigare har ersatt industriarbetares arbetsuppgifter (Monga, 2015). Exempelvis 

ersätter datoriserade system arbetsuppgifter som bokföring, vilka tidigare utförts av tjänstemän 

(Fölster & Hultman, 2014). Då vissa arbetsuppgifter försvinner skapas samtidigt underlag för 

andra professioner än tidigare att ta plats på arbetsmarknaden. Det gemensamma för 

professioner är att de har sin grund i att de bygger på akademisk utbildning och kunskap, samt 

hanterar klienters osäkerhet (Brante 2009). Ekonomi räknas som en av de främsta 

samhällsvetenskapliga professionerna och yrkesområdet har mycket att vinna på dagens 

tekniska utveckling (Fourcade, Ollion, & Algan, 2015). 

 

Övergången till automatisering av datainmatning i löpande bokföring ger mer tid över till andra 

arbetsuppgifter såsom rådgivning, vilket tyder på att ekonomens arbetsuppgifter inom företaget 

förändras vid introduktion av teknologi. Som en effekt av detta kan ekonomer nyttja den ökade 

automatiseringen till att bättre möta kundens behov (Wilson, 2014). Övergången för ekonomers 

arbetsuppgifter från datainmatning till rådgivning kan ses som självklar då erfarna ekonomer är 

de som sitter på en djup förståelse för företagets eller klientens finansiella situation (Hartstein, 

2013). Dessa förändrade arbetsuppgifter kan bidra till att professionen som ekonom får ett ökat 

anseende i samhällets ögon, samtidigt som det kan medföra en risk för ekonomer som är i behov 

av erfarenhet och träning inom yrket för att utvecklas till den nivån som krävs för att kunna 

utföra de arbetsuppgifter som efterfrågas. För att nå upp till den kvalifikationsnivån som 

exempelvis en revisor har krävs flertalet år av praktisk erfarenhet och utbildning. Under dessa 

år av praktik är det vanligast att arbeta som revisorsassistent (Revisorsnämnden, u.å.). En 

tolkning av detta är att ekonomer behöver skaffa sig arbetslivserfarenhet från yrkesområdet 

innan de har tillräcklig kompetens för att få mer avancerade arbetsuppgifter såsom exempelvis 

rådgivning.  
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Enligt undersökningar gjorda av Stockholms universitet och Göteborgs universitet är det 

vanligast att det första arbetet för nyutexaminerade ekonomer är uppgifter inom 

ekonomifunktionen såsom budgetering och redovisning, samt administrativt arbete 

(Företagsekonomiska institutionen, u.å.; Larsson, Song, & Haglund Flemström, 2011). I en allt 

mer automatiserad omgivning är det främst ekonomers rutinuppgifter som kommer att påverkas 

då en stor del av dessa arbetsuppgifter sker manuellt idag (Gustavsson, 2016). Exempelvis är 

sannolikheten att bokförings- och redovisningsassistenter kan ersättas av datorer inom 20 år 

hela 97 procent (SSF, 2014). De arbetsuppgifter som därmed till stor del har utgjort instegsjobb 

på arbetsmarknaden för ekonomer antas vara de som påverkas mest av automatiseringen. I takt 

med att arbetsuppgifter förväntas försvinna, finns det risk att det blir svårare för oerfarna 

ekonomer att ta sig in på arbetsmarknaden och tillgodogöra sig den arbetslivserfarenhet som 

arbetsmarknaden kräver. Detta kan medföra högre krav på arbetslivserfarenhet, kompetensgrad 

och kvalifikationer. Med kvalifikationskrav menas i studien både personliga egenskaper samt 

de färdigheter som efterfrågas av arbetsgivaren. 

1.2 Problemdiskussion 
 

Alltsedan arbetsuppgifter började automatiseras har det funnits oro att arbetare ska förlora 

jobben, främst hos de som utför så kallade rutinarbeten som kan ersättas av datorer och robotar 

(Autor, 2015; Autor, Levy, & Murnane, 2003). Automatiseringen ersätter idag även enklare 

kontorsarbete (Autor et al., 2003). Automatiseringen leder till arbetspolarisation, som är ett 

fenomen där de lågutbildade och de högutbildade yrkena växer på bekostnad av de 

“medelutbildade” yrkena (Goos & Manning, 2003). Rutinarbeten som blir ersatta tillhör de 

medelutbildade och då deras arbete automatiseras skapas istället fler arbetstillfällen för 

lågutbildade och högutbildade. Rutinarbeten som är repetitiva och kan kodas till en mjukvara, 

exempelvis bokföring, har substituerats genom automatisering och fått ge plats åt mer komplexa 

arbetsuppgifter såsom rådgivning som är svårare att koda och därmed svårare att automatisera 

(Autor et al., 2003; Autor, 2015; Polanyi, 1983 [1966]). De rutinarbeten som substitueras kan 

även ge utökat utrymme för mer komplexa arbetsuppgifter som ställer högre krav (Autor, 2015; 

Bessen 2016). Detta har påverkat ekonomers anseende inom företaget över tiden. Enligt 

Mouritsen (1996) lägger ekonomiavdelningen i ett företag fokus på olika arbetsuppgifter 

beroende på vad som efterfrågas av företaget. I samband med skiftet från rutinarbete till mer 

komplext arbete förändras ekonomiavdelningens uppgifter inom företaget. Det tyder på att 

dagens ekonomer har högre krav på sig att utveckla en djupare analytisk förmåga och bistå 

exempelvis företagsledning med rådgivning för att kunna ta de arbetsuppgifter som kräver 

högre utbildning och kompetens, istället för att arbeta med enklare arbetsuppgifter såsom 

bokföring och redovisning (Goos & Manning, 2003; Granlund & Malmi, 2002; Honebein, 

Cammarano & Boice, 2012). Om ekonomen kan tillgodose sig den högre grad av kompetens 

och arbetslivserfarenhet som krävs för mer komplexa arbetsuppgifter kan automatiseringen 

istället för att substituera även komplettera arbetsuppgifter (Bessen, 2016). 

 

Grundat på ovanstående diskussion kan automatiseringen förväntas leda till att tekniska 

innovationer både kan substituera och komplettera ekonomers arbetsuppgifter (Autor, 2015; 

Autor et al., 2003). I studien eftersträvas därmed att identifiera förändringar av oerfarna 

ekonomers arbetsuppgifter och kvalifikationskrav i kontext med ovanstående bakgrund av 
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automatiseringens påverkan. Med oerfaren ekonom menas i studien en ekonom som har färre 

än tre års arbetslivserfarenhet från ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Denna begränsning på 

färre än tre års arbetslivserfarenhet grundar sig på att det krävs minst tre års praktiskt utbildning 

för att bli auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, u.å.). 

 

De studier som tidigare har genomförts fokuserar på hur automatiseringen påverkar företagen 

och enskilda arbetsuppgifter (Autor, 2015; Autor et al., 2003; Bessen, 2016), men enligt 

Goretzki, Strauss och Weber (2013) krävs det ytterligare forskning för hur konkreta 

förändringar i praktiken påverkat ekonomer. Denna studie syftar till att belysa detta. 

Förändringen som skett i arbetsuppgifter kan ha påverkat kvalifikationskraven för ekonomer. 

Studien antas därför vara av intresse för oerfarna ekonomer och ekonomer under utbildning, 

som önskar att ta sig in på arbetsmarknaden då dessa måste anpassa sig efter de eventuellt 

förändrade kvalifikationskraven. Studien är vidare av intresse för lärosäten och företag som kan 

behöva anpassa sig efter de förändrade förhållandena. Arbetsuppgifter definieras i studien som 

det arbetet som individen utför, medan kvalifikationer definieras som vilka egenskaper och 

färdigheter som individen ska besitta för den aktuella arbetsuppgiften. 

1.3 Syfte och forskningsfråga 
 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur arbetsuppgifter och kvalifikationskrav för oerfarna 

ekonomer på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under de senaste 20 åren då 

automatiseringen har ökat. 

 

Forskningsfråga: 

Hur och varför har arbetsuppgifterna och kvalifikationskraven för oerfarna ekonomer 

förändrats de senaste 20 åren?  



4 
 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Följande kapitel börjar med att ge en bild av hur automatiseringen har utvecklats och påverkat 

arbetsuppgifter. Därefter beskrivs hur ekonomens arbetsuppgifter i företaget har sin grund i 

samspelet mellan ekonomiavdelningen, företagsledningen, och underchefer. Kapitlet avslutas 

med att introducera hur professionsteorin kan bidra till en djupare förståelse för varför 

kvalifikationskraven för oerfarna ekonomer har förändrats. 

2.1 Automatisering påverkan på arbetsuppgifter 
 

Sedan den industriella revolutionen i slutet av 1700-talet med introduktionen av maskiner som 

ersättare till manuellt arbete, har det funnits en rädsla för att många ska gå arbetslösa när 

arbetsuppgifter blir automatiserade (Autor, 2015). Arbetsuppgifter som går under kategorin 

rutinarbete är de uppgifter som är enkla att automatisera, och det är även dessa som blir ersatta 

av bland annat datorer eller robotar (Autor et al., 2003). I kontrast till att vissa rutinarbeten 

försvinner uppkommer nya arbetsmoment och yrken, främst kontors- och servicejobb. Dessa 

nya yrken har i de flesta fall skapat många fler arbetstillfällen än vad automatiseringen i första 

hand eliminerade. En anledning till detta är att de nya teknologierna inte enbart ersätter arbete, 

de kan även komplettera vissa arbetsmoment (Autor, 2015).  

 

Det finns åtminstone två anledningar till att automatiseringen kan öka efterfrågan på ett yrke. 

För det första kan automatiseringen sänka tillverkningskostnaderna på en produkt eller tjänst 

som i sin tur innebär minskade kostnader för slutprodukten, vilket i slutändan leder till en ökad 

efterfrågan på arbetskraft. Den andra anledningen bygger på antagandet att arbetsmoment kan 

bli kompletterade av automatiseringen istället för att bli substituerade. De arbetsmoment som 

kompletteras av automatiseringen blir, i de flesta fall, mer effektiva. Detta leder till att företag 

efterfrågar den automatiserade och mer effektiva tjänsten, och substituerar på så sätt bort mindre 

effektiva tjänster (Bessen, 2016). Exempelvis har införandet av bokföringsmjukvaror för 

datorer gjort det enkelt att bland annat bokföra in- och utbetalningar och ta fram balans- och 

resultatrapporter, och istället krävs det någon som kan analysera den data som datorerna tar 

fram. Den nya teknologin har även skapat ett behov för ekonomerna att bredda sin kompetens 

för att bland annat kunna förvalta de nya IT-systemen (Caglio, 2003). 

2.2 Ekonomens arbetsuppgifter 
 

Ekonomers arbetsuppgifter har kategoriserats i en studie av Mouritsen (1996). Indelning av 

arbetsuppgifter i olika kategorier gör det lättare att få grepp om vilka delar av 

ekonomiavdelningen som arbetar med respektive uppgifter. Senare kommer dessa 

arbetsuppgifter även att delas in i rutinarbete respektive komplext arbete för att öka förståelsen 

för hur ekonomers arbetsuppgifter har förändrats. Indelningen av de olika 

ekonomiavdelningarna och deras vanligaste arbetsmoment enligt Mouritsen (1996) visas nedan 

i tabell 2.1. 
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TABELL 2.1: Indelning av ekonomens arbetsmoment 

Anpassad efter Mouritsen (1996, s. 287) 

 

I tabellen visas vilka fem kategorier av arbetsmoment som ekonomerna i Mouritsens studie 

anser är viktigast för den typ av ekonomiavdelningen de arbetar på. Inom parentes visas styrkan 

i procent på den korrelation som finns mellan arbetsmomentet och ekonomiavdelningen. De 

fem olika typerna av ekonomiavdelningar är bokföring, rådgivning, finansiering, styrning samt 

administrering. Exempelvis anser ekonomerna på en ekonomiavdelning som går under 

“bokföring” att föra huvudbok är deras viktigaste arbetsuppgift (Mouritsen, 1996). Vidare 

finner Mouritsen att de flesta ekonomiavdelningarna utför många eller samtliga av de unika 

arbetsmomenten, men till olika grad. Till vilken grad de olika arbetsuppgifterna utförs beror på 

ekonomiavdelningens roll i företaget. Ekonomiavdelningens roll utvecklas genom ett internt 

samspel mellan ekonomerna, företagsledningen, och olika underchefer. Mouritsen finner att en 

stor andel av ekonomerna, hela 86 procent, antingen är en del av eller direkt rådgivare till 

företagsledningen, och det är ekonomiavdelningen “rådgivning” som är mest benägen att 

interagera med företagsledningen. Vidare är samma avdelning minst benägna till att utföra 

ekonomiska rapporter (Mouritsen, 1996). Indelningen av ekonomiavdelningars arbetsmoment 

används senare i studien för att kategorisera de arbetsuppgifter som utförs av oerfarna ekonomer 

idag. 

2.2.1 Rutinarbete och komplext arbete 

 

Idag förväntas en ekonom ha en bred kompetens som täcker både klassiska uppgifter såsom 

budgetering och bokföring, samtidigt som ekonomen ska agera rådgivare åt bland annat 

företagsledningen. Generellt kan dessa arbetsuppgifter delas in i rutinarbete och komplext 

arbete (Autor et al., 2003). I tabell 2.2 visas en indelning på rutinarbete och komplext arbete 

för ekonomer baserat på tabell 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Bokföring

•Huvudbok            
(86)

•Redovisningsmanual 
(86)

•Räkenskaper        
(60)

•Rapportlayout      
(58)

•Interna kontroller 
(54)

Rådgivning

•Ad hoc- analys 
(77)

•Investeringsanalys 
(69)

•Intern konsult   
(67)

•Ratioanalys      
(57)

•Interna kontroller 
(40)

Finansiering

•Finansiering       
(77)

•Kontanthantering 
(64)

•Valutahantering 
(60)

•Gäldenärkontroll 
(23)

•Investeringsanalys 
(20)

Styrning

•Budgetering    
(86)

•Variansanalys 
(86)

•Rapportlayout 
(37)

•Interna kontroller      
(26)

•Räkenskaper  
(22)

Administrering

•Borgenärkontroll 
(81)

•Betalrutiner       
(63)

•Gäldenärkontroll 
(56)

•Journalföring     
(45)

•Kontanthantering 
(38)
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TABELL 2.2: Indelning i rutinarbete och komplext arbete 

Framställd utifrån Autor (2015), Autor et al. (2003), Bougen (1994) samt Friedman och Lyne 

(2001). 

 

I tabell 2.2 framgår de arbetsmoment som nämns i Mouritsen (1996) och dessa har delats in i 

rutin och komplext arbete genom tolkning av tidigare studiers definitioner av dessa (Autor, 

2015; Autor et al., 2003; Bougen, 1994; Friedman & Lyne, 2001). Indelningen konkretiserar 

kopplingen mellan ekonomiavdelningarnas viktigaste arbetsmoment och vad som anses som 

rutin respektive komplext arbete. En person som sysslar med rutinarbete utför arbetsuppgifter 

såsom datainmatning och rapportering, medan komplexa arbetsuppgifter fokuserar mer på 

exempelvis att producera underlag till beslutsfattare (Bougen, 1994; Friedman & Lyne, 2001). 

Rutinarbete är arbetsuppgifter som kan bli kodade till en mjukvara som gör det möjligt för en 

dator eller maskin att utföra samma arbetsuppgift. Anledningen till att rutinarbete går att koda 

är att de följer väldefinierade och precisa procedurer. Dessa arbetsuppgifter är ofta repetitiva 

och enformiga till sin natur (Autor et al., 2003). I en studie från 2013 finansierad av SSF nämns 

att företagsekonomer utför så kallade rutinarbeten (SSF, 2014), och Autor (2015) betonar 

framförallt bokföring som ett rutinarbete. Vissa arbetsuppgifter är svårare att koda och Polanyi 

(1983[1966]) förklarar det med “We can know more than we can tell...” (s. 4). I detta 

sammanhang betyder det att komplexa arbetsuppgifter innehåller uppgifter som inte tydligt kan 

beskrivas, vilket gör dem väldigt svåra eller rent av omöjliga att koda och automatisera (Autor 

et al., 2003).  

 

Komplexa arbetsuppgifter kräver ofta analytisk förmåga, problemlösning, och kreativitet, och 

är förknippade med bland annat chefsjobb som kräver högre utbildning. De kräver också en 

förmåga att snabbt kunna anpassa sig till olika situationer (flexibel), en djup språkförståelse 

(kommunikativ), och personlig interaktion (samarbete) (Autor et al., 2003). Autor et al. ger 

många exempel på kvalifikationskrav som kopplas ihop med komplexa arbetsuppgifter. De 

kvalifikationer som krävs för rutinarbete är svårare att hitta uttryckt explicit. Detta kan förklaras 

med att rutinarbete utförs på just rutin och enligt Autor et al. (2003) krävs det inte några 

specifika kvalifikationer för att utföra en arbetsuppgift som går ut på utföra repetitivt arbete. 

 

 

Rutinarbete

•Huvudbok

•Räkenskaper

•Interna kontroller

•Ad hoc-analys

•Ratioanalys

•Kontanthantering

•Valutahantering

•Gäldenärkontroll

•Variansanalys

•Borgenärkontroll

•Journalföring

Komplext arbete

•Redovisningsmanual

•Rapportlayout

•Investeringsanalys

•Intern konsult

•Interna kontroller

•Finansiering

•Budgetering
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2.2.2 Arbetspolarisering 

 

De rutinarbeten som blir ersatta av datorer ligger oftast i mitten av utbildningsspektrat, där 

lågutbildade och lågavlönade befinner sig i ena änden, och högutbildade och högavlönade finns 

i andra änden (Autor, 2015). Detta leder till arbetspolarisering - ett fenomen där de lågutbildade 

och de högutbildade yrkena växer på bekostnad av de medelutbildade yrkena (Goos & 

Manning, 2003). Arbetspolarisering sker när automatiseringen av rutinarbeten ökar efterfrågan 

på produkter, vilket i sin tur kräver fler anställningar i både högutbildade yrken som chefer, och 

lågutbildade yrken som lagerarbetare, samtidigt som antalet anställningar av medelutbildade 

minskar (Goos & Manning, 2003). För ekonomer innebär det att arbetsuppgifter som tidigare 

krävt många anställda idag kan utföras av betydligt färre, samtidigt som det kan skapa en högre 

efterfrågan på andra arbetsuppgifter såsom exempelvis analytiker och rådgivare. Det som kan 

noteras är ett skift i kompetensen som krävs av företagsekonomer, från rutinarbeten till mer 

komplexa arbetsuppgifter. Arbetet som förr var tidskrävande inom bokföring och budgetering 

har nu ersatts av datorer, och istället efterfrågas ekonomer med en djupare analytisk förmåga.  

 

Dagens företagsekonomer ska även agera rådgivare åt företagsledningen när det kommer till 

frågor om ekonomi och styrsystem (Granlund, & Malmi, 2002). Ifall det rutinarbete som 

företagsekonomer arbetar med är lättare att koda och automatisera, lämnas mer utrymme till de 

komplexa arbetsuppgifterna. Detta kan leda till att arbetsmarknaden i högre grad efterfrågar 

ekonomer som kan ta sig an de komplexa arbetsuppgifterna, vilket kan medföra förändrade 

kvalifikationskrav. En oerfaren ekonom kan därmed få det svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden och tillgodogöra sig den kunskap och erfarenhet som de mer avancerade 

arbetsuppgifterna kräver. 

2.2.3 Ökat fokus på komplexa arbetsuppgifter 

 

Oavsett vilken ekonomiavdelning som ekonomen arbetar på, innefattas någon form av 

rådgivning i arbetsuppgifterna. Detta skiljer sig åt beroende på vilken roll ekonomiavdelningen 

har inom företaget (Mouritsen, 1996). Rådgivning och analys är några av flera komplexa 

arbetsuppgifter som ekonomer kan ha (Autor et al., 2003). En rådgivare ska se till kundens bästa 

och det finns några kvalifikationer som rådgivaren bör ha, vilka är trovärdig, pålitlig, förtrolig 

och kundfokuserad (Maister, Green & Galford 2000, refererad till i Honebein, Cammarano & 

Boice, 2012). En viktig utgångspunkt för en rådgivare är att börja med att lyssna på kundens 

långsiktiga behov och förstå vad kunden vill ha, vilket betyder att det är kunden som är i fokus 

och bestämmer (Honebein et al., 2012). För rådgivare finns det tre aktiviteter som denne bör 

fokusera på. Det första innebär att rådgivare besitter expertkunskap och bäst vet hur man ska 

använda sig av den kunskapen. Det är viktigt att kunna guida kunden med hjälp av kunskapen 

både praktiskt och med feedback. Det andra innebär att rådgivare ska bistå kunden i 

beslutsfattande utan att vara manipulativ. Det tredje och sista är att rådgivare bör leverera en 

service, vilket uppstår efter att kunden har fattat ett beslut och handlar om att få kunden att 

anpassa sig efter den produkt eller service denne valt genom att erbjuda ytterligare information, 

utbildning och råd. Det är även viktigt att rådgivaren kan upptäcka om kundens beslut visar sig 

vara felaktigt och påpeka detta för kunden, vilket leder till att rådgivaren tänker långsiktigt och 

tar ansvar för vad som väntar (Honebein et al, 2012). Utifrån detta kan nyckelord för 
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kvalifikationskrav såsom “analytisk”, “kundfokuserad” och “serviceinriktad” förknippas med 

komplext arbete som rådgivning och analys. 

 

Järvenpää (2007) menar att informationssystem har minskat tidsåtgången för rutinarbetet för 

ekonomer, vilket frigör tid att istället fokusera på dataanalys och mer effektiv spridning av 

ekonomisk information. Därmed antas ekonomen använda sin expertkunskap inom sitt 

yrkesområde för att bistå det övriga inom företaget med information som leder till bättre och 

effektivare beslutsfattande. Granlund och Lukka (1998) menar att ekonomers arbetsuppgifter 

består av antingen extern eller intern redovisning. Då företag blir mer decentraliserade ökar 

vikten av den interna redovisningsfunktionen, vilket skapar ett större behov av ekonomer som 

fokuserar på framtiden istället för traditionell extern redovisning som fokuserar på att leverera 

rapporter som beskriver det som varit. Därmed kan ekonomer fokusera på att analysera, lämna 

expertutlåtande och vägleda företaget till att fatta bättre långsiktiga beslut. Malmi, Seppelää 

och Rantanens (2001) enkätstudie visar på att en stor del av bland annat redovisningsekonomer 

arbetar med finansiell rapportering och budgetplanering. De viktigaste kunskaperna att besitta 

är dock de som är typiska för en affärspartner, där analysering placerar sig i topp. Enligt 

enkätstudien har tidsåtgången för arbetsuppgifter som affärspartner ökat på bekostnad av den 

tid som spenderas på rutinuppgifter, såsom bokföringsuppgifter och budgetarbete.  

 

Ovannämnda studier visar på att ekonomer idag fortfarande har många arbetsuppgifter som 

liknar det som förknippas med traditionell bokföring, samtidigt som arbetet går mer mot att 

vara exempelvis rådgivare och affärspartner för företagsledningen istället för att enbart arbeta 

med rutinuppgifter. Den här typen av ekonomer, vilka arbetar både som redovisningsekonomer 

och med ekonomistyrning, kallas i litteraturen för hybridekonomer (Caglio, 2003). Med 

kunskap om både företagets finansiella situation och om företagets styrsystem har de ett starkt 

underlag till att agera rådgivare åt företagsledningen och undercheferna (Caglio, 2003; Burns 

& Baldvinsdottir, 2005). Hybridekonomer bidrar med bättre och mer användbar information 

som företagsledningen vill ha, samtidigt som det underlättar för ekonomichefen som utöver 

analys kan bistå med råd gällande strategi och affärsrisk (Burns & Baldvinsdottir, 2005). 

Eftersom ekonomens arbetsuppgifter verkar ha ändrats till att bli mer rådgivande, borde 

rimligtvis även kvalifikationskraven för ekonomer ha förändrats i samma riktning. 

2.3 Professionsteorin 
 

Tillämpningen av professionsteorin gör det möjligt att bryta ner ekonomyrket till dess 

beståndsdelar, vilket ger en djupare förståelse för hur en förändring i arbetsuppgifterna för en 

ekonom kan ändra de kvalifikationskrav som ställs på oerfarna ekonomer. Selander (1989) 

menar att det finns olika perspektiv på definitionen av professioner. Det första behandlar 

kriterier på vad som utmärker en profession och skiljer den från andra yrkesgrupper. Det andra 

handlar om processen att bli en profession och de strategier som utvecklats för att avgränsa 

aktuellt kunskapsområde. Det tredje berör professionernas ställning i samhället. Dessa 

perspektiv har inte ändrats mycket och är fortfarande relevanta idag (Brante, 2009). Forskare 

genom åren är eniga om att det inte finns någon universal definition av begreppet profession, 

men många definitioner har gemensamma nämnare. Vanligast att inkludera i definitionen är att 

en profession grundar sig på vetenskaplig kunskap och flera års utbildning, vilket gör 
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professioner akademiskt förankrade. Vidare antas professionen hantera osäkerhet och bidra 

med problemlösning för klienter och kunder, vilket ger professionen status i samhället genom 

att bidra till att reducera osäkerheten för klienterna. Professioner strävar även efter att 

monopolisera arbetsuppgifter på arbetsmarknaden genom olika former av legitimering och 

licensiering av yrkesutövarna (Brante 2009; Evetts 2003; Hellberg, 1989). Evetts (2003) lyfter 

även fram att det är attraktivt för yrket och yrkesutövarna att bli identifierade som en profession 

och att utövandet av en profession kräver yrkesmässig träning och erfarenhet. Professioner 

tillhör enligt Evetts (1999, refererad i Brante, 2009) medelklassen och hittas frekvent i tjänste- 

och servicesektorn. Ekonomyrket kan klassas som en profession då yrkesutövandet kan 

karaktäriseras genom kännetecken såsom vetenskapliga påståenden och formella metoder, hög 

efterfrågan av professionens tjänster och hög ersättning i förhållande till andra 

samhällsvetenskapliga professioner. De bygger sin kunskapsbas på akademiska studier och tack 

vare det pris i ekonomisk vetenskap som delas ut till Alfred Nobels minne som utdelas har 

professionen nått en hög status i samhället (Fourcade, Ollion, & Algan, 2015). 

 

Automatiseringen som pågår i samhället har börjat ersätta enklare kontorsuppgifter, vilket 

frigör arbetare till andra arbetsuppgifter såsom analys och rådgivning (Autor et al., 2003). En 

studie gjord av American Institute of Certified Public Accountants [AICPA] med input från fler 

än 5600 auktoriserade revisorer, söker ett svar på hur revisoryrkets framtid ser ut. De tar upp 

vikten av att revisorer måste utveckla sina kunskaper för att inte bara kunna tillhandahålla 

klassiska revisortjänster, utan även ta på sig en roll som affärsrådgivare med betoning på 

problemlösning (AICPA, 2011). Enligt Mouritsen (1996) stämmer detta då ekonomer oavsett 

arbetsuppgifter anser att de arbetar med någon form av rådgivning. Burns och Baldvinsdottir 

(2005) stödjer detta då de menar att ekonomer möter en förändrad arbetsmiljö genom att de 

utvecklas till hybridekonomer som förväntas leverera mer relevant information till 

företagsledning på bekostnad av tidsåtgången för rutinuppgifter, vilket medför att 

ekonomichefen kan bistå företaget med mer rådgivning rörande risk och strategi. Att ekonomers 

arbetsuppgifter går från rutinarbete till rådgivning och analys leder till att ekonomer i större 

utsträckning kan bidra med att hantera osäkerheten som klienterna känner, vilket vidare kan 

leda till en högre status och därmed ökat anseende för professionen. Ett rimligt antagande är att 

de nya arbetsuppgifter som krävs inom professionen ställer högre krav på erfarenhet hos den 

enskilda ekonomen. 

 

Utövandet av en profession kräver både praktik och erfarenhet. För ekonomer i Sverige krävs 

exempelvis både teoretisk och praktisk utbildning i flertalet år för att kunna få kalla sig 

auktoriserad revisor. Under åren med praktisk utbildning är det vanligt att individen arbetar 

som revisorsassistent, vilket innefattar att upprätta bokföring och årsbokslut samt att hjälpa till 

med deklaration. Den praktiska utbildningen är minst tre år (Revisorsnämnden, u.å.). 

Auktoriserade revisorer arbetar därmed med uppgifter som grundar sig i många års erfarenhet 

inom de enklare aspekterna av yrket. Övergången till automatisering av datainmatningen i 

bokföringen ger mer tid över för andra arbetsuppgifter såsom rådgivning, vilket tyder på att 

ekonomens arbetsuppgifter i företaget förändras med introduktion av den nya teknologin. 

Samtidigt kan de rutinarbete som utgör grunden för den erfarenhet som krävs för att uppnå de 

högre kraven som professionen eftersträvar minimeras. Detta kan medföra en risk för oerfarna 
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ekonomer som är i behov av erfarenhet och träning inom yrket för att utvecklas till den nivån 

som krävs av professionen. Professionsteorin avses att används för att få en djupare förståelse 

till varför en förändring av arbetsuppgifterna för ekonomer förstärker professionen och därmed 

bidrar till förändrade kvalifikationer för oerfarna ekonomer.  

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

I figur 2.1 nedan visas hur den teoretiska referensramen kopplas ihop. 

 

 
Figur 2.1: Hur den teoretiska referensramen kopplas ihop 

 

I figuren visas hur den teoretiska referensramen hänger ihop och hur den avses att användas för 

att senare tolka empirin. I figuren kan ses att automatiseringen av arbetsuppgifter leder till 

arbetspolarisering, och effekten av detta kan vidare tolkas med stöd av professionsteorin. 
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3 METOD 
 

I kapitlet beskrivs studiens forskningsansats och tillvägagångssätt. Sedan beskrivs 

datainsamlingen, vilken bestod av både en dokumentstudie och intervjuer. Vidare förklaras hur 

analysen utfördes, och kapitlet avslutas med att beskriva de metodproblem som är förknippade 

med de val som gjorts, och hur metodproblemen har hanteras för att minimera dess påverkan 

på resultatet. 

3.1 Forskningsansats 
 

Studien genomförs med en kvalitativ metod och deduktiv ansats. Kvalitativ metod är inriktad 

på ord, och det kunskapsteoretiska perspektivet är tolkningsinriktat där fokus ligger i att skapa 

förståelse. En deduktiv forskningsansats utgår från teorier och utifrån teorin härleds 

forskningsfrågor som testas genom att studera verkligheten. (Bryman & Bell, 2013). Den 

teoretiska referensramen ligger till grund för vilken empiri som valdes att samlas in. Den 

insamlade empirin kommer att analyseras med en tolkande ansats som syftar till att förstå 

innehållet i platsannonser och intervjupersonens uppfattning. Tolkningen av intervjuerna 

förstärkte förståelsen som grundas på platsannonserna. 

3.2 Litteratursökning 
 

Den teoretiska referensramen grundar sig på artiklar från databaser samt litteratur inom ämnet 

vetenskaplig metod och professionsteori. Artiklarna har sökts främst i Ebsco, Google Scholar 

och Scopus, där exempelvis “automation”, “accounting”, “economists role”, “from accountants 

to advisors”, “professionsteorin”, “ERPS” “management accounting” “CPA”, “advisor” och 

“changes in accounting practice” har använts. Fokus har varit att hitta artiklar som är peer-

reviewed och publicerade i erkända tidskrifter för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. 

Angivna referenser i vetenskapliga artiklar har även använts för att hitta relevant teori, så kallad 

kedjesökning. 

3.3 Urval 
 

Mouritsen (1996) undersöker ekonomiavdelningars arbetsuppgifter fram till 1995, därav 

kommer studien av arbetsuppgifter och kvalifikationskrav att ta avstamp i det året. Det var även 

i mitten av 1990-talet som internet slog igenom på bred front i Sverige (Nilsson, 2015; Findahl 

2009). Internet har gjort informationsöverföring både effektivare och mindre kostsam än 

tidigare (Findahl 2009), vilket kan anses vara en del i automatiseringen av ekonomitjänster och 

utgör ytterligare ett argument för att använda år 1995 som utgångspunkt i studien. En tredje 

anledning till varför det är av intresse att starta studien i år 1995 är uppkomsten av 

hybridekonomer. I ljuset av ny teknologi sågs det år 1995 och framåt en markant ökning av 

hybridekonomer, en ny typ av ekonom som inte bara arbetade med klassiska ekonomifunktioner 

som bokföring, utan också tog sig an uppgifter inom ekonomistyrning (Caglio, 2003; Burns & 

Baldvinsdottir, 2005). Det andra året som valdes var det år som empiriinsamlingen utfördes. 

Detta val gjordes för att få tillgång till aktuella platsannonser, då äldre annonser raderas från 

företagens hemsidor när tjänsten är tillsatt. 
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Urvalet av platsannonser grundar sig på två kriterier. Dels skulle platsannonserna efterfråga 

ekonomer med högskoleutbildning, och dels skulle de kräva färre än tre års arbetslivserfarenhet 

då detta är studiens definition av oerfaren ekonom. Studien begränsades till 60 platsannonser 

för respektive år, då ytterligare platsannonser inte tillförde någon förändring i fördelningen 

mellan de olika arbetsuppgifterna och kvalifikationskraven. Urvalet av individer för 

intervjuerna togs fram främst med ett bekvämlighetsurval, vilket möjliggjorde att intervjun 

kunde genomföras fysiskt, för att bättre kunna förstå intervjupersonen på djupet. Samtliga 

intervjupersoner arbetade vid intervjutillfället med ekonomi på företaget LRF Konsult. LRF 

Konsult är ett av Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag som är aktivt på flera 

orter över hela landet. Företaget erbjuder tjänster till småföretagare inom exempelvis ekonomi, 

juridik och affärsrådgivning (LRF Konsult, u.å). Då samtliga intervjupersoner har olika 

yrkesmässig bakgrund och har arbetat på både andra företag och på andra orter, ansågs det 

tillräckligt att endast rikta sig till ett företag där en god kontakt upprättats. Detta eftersom 

intervjupersonerna i sig var det som var av intresse för studien och inte själva företaget. På LRF 

Konsults kontor i Luleå finns totalt åtta personer som arbetar med ekonomi, varav sex stycken 

passade in på beskrivningen som ekonomisk veteran. Av dessa sex intervjuades fyra personer. 

Definitionen av en ekonomisk veteran är i studien en ekonom som varit verksam inom yrket 

sedan 1995 eller tidigare. Den ekonomiska veteranen antas därför kunna reflektera över de 

förändringar som skett de senaste 20 åren, exempelvis vilka arbetsuppgifter som automatiserats, 

tillkommit eller försvunnit. De ekonomiska veteranerna som intervjuats har kännedom om vad 

kollegor arbetar med och vissa agerar även mentor åt nyanställda. Det medför att de har bra koll 

på vilka arbetsuppgifter som tilldelas nyanställda. 

3.4 Datainsamling 
 

Studiens empiriinsamling börjar med en dokumentstudie. Ett kännetecken för detta är att 

dokumenten kan läsas, att de inte är producerade för forskningssyften, och att de finns bevarade 

och tillgängliga (Bryman & Bell, 2013). Denna del av empiriinsamlingen bestod 

av platsannonser från Dagens Nyheters söndagsbilagor under perioden januari till och med 

mars år 1995 och platsannonser från Arbetsförmedlingens databas platsbanken publicerade 

under perioden februari till och med april 2016. Genom att välja ut två referensår möjliggjordes 

användningen av fasta referenspunkter över de senaste 20 åren, istället för att inkludera samtliga 

år löpande. Detta bidrog i sin tur till att arbetet med empirin och analysen blev mer hanterbart. 

En för studien relevant platsannons är från ett företag eller organisation som söker en oerfaren 

ekonom, det vill säga en ekonom med färre än tre års arbetserfarenhet inom ekonomi. Dagens 

Nyheters söndagsbilagor användes eftersom tidningen är rikstäckande, och själva 

söndagsbilagan innehåller samtliga platsannonser från hela den gånga veckan. Detta reducerade 

tidsåtgången för insamling av empiri. Platsannonserna från Dagens Nyheter togs fram från 

mikrofilmer beställda via Luleå Universitetsbibliotek och avlästes med hjälp av en 

mikrofilmsläsare. Platsannonserna från Arbetsförmedlingen togs fram via funktionen 

“platsbanken” på Arbetsförmedlingens hemsida (http://www.arbetsformedlingen.se). I 

databasen söktes yrken i Sverige vars titel delvis eller helt matchade de titlar som fanns i 

platsannonserna från 1995. Kategorierna som valdes för sökningen var “backofficepersonal 

mfl.”, “controller”, “ekonomiassistenter mfl.”, “löne- och personaladministratörer” samt 

“redovisningsekonomer”. 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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För att stärka förståelsen ytterligare för hur och varför ekonomers arbetsuppgifter och 

kvalifikationer har förändrats genomfördes fyra intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer är 

intervjupersonens uppfattningar och synsätt i fokus (Bryman & Bell, 2013). De kvalitativa 

intervjuerna var semistrukturerade med färdiga teman som behandlades vilket gav intervjun ett 

tydligt fokus, men det gavs även utrymme för flexibilitet och möjlighet att låta samtalet avvika 

från den på förhand fastställda intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes till största möjliga 

mån i en lugn miljö för att säkerställa att intervjupersonen kände sig avslappnad och kunde 

svara på frågorna utan något störningsmoment. Intervjuerna spelades in för att intervjuarna 

skulle ha möjlighet att fokusera på vad intervjupersonen svarade och leda in intervjun i önskad 

riktigt, istället för att fokusera på att anteckna. Inspelningsutrustningen underlättade även den 

senare analysen av intervjun då det var möjligt att gå tillbaka och kontrollera svaren (Bryman 

& Bell, 2013). Inspelningen av respektive intervju var tvungen att godkännas av 

intervjupersonen innan intervjun började. Intervjuerna utfördes med ekonomiska veteraner.  

 

Intervjuguiden som användes finns tillgänglig i bilaga 1. Intervjufrågorna fokuserar på olika 

teman som är uppbyggda utifrån den teoretiska referensramen, och frågor som berör samma 

tema ställdes i samband med varandra för att skapa struktur i intervjun. Intervjufrågorna 

grundade sig i både den teoretiska referensramen samt i det empiriska materialet från 

platsannonserna. Detta gjorde det möjligt att göra kopplingar mellan empirin från intervjuerna 

och från platsannonserna, vilket ökade förståelsen för empirin från dokumentstudien. 

Kopplingen mellan den teoretiska referensramen och intervjufrågorna visualiseras i tabell 3.1 

nedan. 
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TABELL 3.1: Koppling mellan den teoretiska referensramen och intervjufrågor 

 

Frågor som berör vilka arbetsuppgifter som har förändrats under intervjupersonens 

yrkesverksamma tid och vilka arbetsuppgifter som har försvunnit helt eller delvis grundar sig 



15 
 

på tabellen med Mouritsens (1996) indelning av arbetsmoment. Intervjuerna inkluderade 

följdfrågor som intervjuaren använde när denne ansåg att svaren behövde utvecklas mer, och 

tolkande frågor användes för att kontrollera ifall intervjuare tolkat svaret korrekt. Intervjuerna 

syftar även till att vara flexibel och därmed var intervjuaren beredd på att låta intervjupersonens 

svar påverka den riktning som intervjun tog. Då den teoretiska referensramen är uppbyggd av 

teorier som går in i varandra är det svårt att härleda exakt vilka intervjufrågor som definierar 

respektive intervjutema. Frågorna är utformade på ett sådant sätt att de tillsammans ger grund 

till att skapa förståelse för alla aspekter av studiens forskningsfråga. 

3.5 Analysmetod 
 

Kodning är en vanligt förekommande metod vid kvalitativ analys som även denna studie 

använder sig av, vilket gör det lättare att hantera stora mängder av datamaterial (Bryman & 

Bell, 2013). Empirin från platsannonserna bearbetades således med tematisk analys där 

sökandet efter teman i det insamlade datamaterialet var i fokus, med inriktning mot kvalitativ 

innehållsanalys. Kodningen av empirin från platsannonserna utfördes genom att gruppera 

liknande arbetsuppgifter med varandra för att skapa mer lätthanterliga teman. Exempelvis 

kodades arbetsuppgifterna ekonomiadministration, löneadministration, och kundregister till 

kategorin “administration”. Därefter kopplades den insamlade empirin till en kategori eller ett 

arbetsmoment från Mouritsen (1996) för att sedan definieras som rutin eller komplext från de 

definitioner som har stöd i Autor et al. (2003) samt Autor (2015). Exempelvis innebär 

årsredovisning ett sammanställande av ett företags finansiella information, vilket gör att 

arbetsuppgiften “redovisning” faller under arbetsmomentet “räkenskaper”, som definieras som 

rutinarbete. Hur den insamlade datan är kopplad till den teoretiska referensramen anges i 

kolumnen “koppling till teori” i respektive tabell i analyskapitlet. De kodade arbetsuppgifterna 

benämndes därmed som antingen rutin eller komplexa genom tolkning med stöd i den teoretiska 

referensramen. Detta gjordes för att identifiera en eventuell ökning eller minskning av 

rutinarbete relativt komplext arbete över tiden.  

 

För varje årgång av platsannonser sammanställdes även vilka kvalifikationskrav som fanns 

angivna i platsannonserna samt hur många gånger de förekom i annonserna. Detta möjliggjorde 

en jämförelse mellan åren för att se om antalet ord som förknippas med kvalifikationskrav har 

ökat eller minskat. För att lättare identifiera om en förändring av arbetsuppgifter har bidragit 

till ett ändrat fokus på kvalifikationskrav i platsannonser, delades kvalifikationskraven upp i 

kategorierna färdigheter och personliga egenskaper. Resultatet av analysen av dokumentstudien 

visas i tabeller från respektive år som listar kvalifikationskraven och de kodade 

arbetsuppgifterna, hur många gånger de olika arbetsuppgifterna eller orden återfanns i 

platsannonserna, om de kategoriseras som rutin eller komplexa, samt hur de kopplas till den 

teoretiska referensramen. Denna del av analysen hjälper till att svara på forskningsfrågans första 

del, det vill säga hur arbetsuppgifter och kvalifikationskrav för oerfarna ekonomer har 

förändrats de senaste 20 åren. Nästa del av analysen bidrog till att svara på forskningsfrågans 

andra del: varför oerfarna ekonomers kvalifikationskrav och arbetsuppgifter har förändrats de 

senaste 20 åren. Med stöd av den teoretiska referensramen, tillsammans med empirin från 

intervjuerna, skapades en ökad förståelse för dokumentstudiens empiri. När empirin från 

dokumentstudien och intervjuerna var sammanställda och tolkade, användes professionsteorins 
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definitioner för att djupare förstå det resultat som framkommit i empirin. De definitioner som 

används bidrar till en djupare förståelse för hur en profession uppstår, vad som utmärker en 

profession, samt vad som krävs för att uppnå en status som profession. 

 

Nedan i figur 3.1 visas hur studiens teoretiska referensram kopplas ihop med den insamlade 

empirin. 

 

 
Figur 3.1: Hur studiens teoretiska referensram kopplas ihop med insamlad empiri 

 

Figur 3.1 visar hur delarna i den teoretiska referensramen (figurens övre del) är 

sammanlänkade, och hur de har tillämpats för att öka förståelsen för de olika delarna i den 

insamlade empirin (figurens nedre del). Automatiseringen hjälper till att öka förståelsen för de 

förändrade arbetsuppgifterna, och arbetspolariseringen bidrar med en förklaring till hur och 

varför fördelningen av arbetsuppgifter i den insamlade empirin ser ut som den gör. Utifrån detta 

gjordes en tolkning om varför kvalifikationskraven har förändrats. Professionsteorin 

tillämpades sedan för att få en djupare förståelse för varför kvalifikationskraven har förändrats. 

3.6 Metodproblem 
 

Till en början syftade studien till att använda platsannonser från år 1995, 2005 och 2015. Under 

åren 2005 och 2015 publicerades platsannonser i Dagens Nyheter som hänvisade till företagets 

hemsida för mer utförliga uppgifter om tjänsten, istället för att skriva ut dessa i annonsen. Detta 

medförde att insamlingen av platsannonser från 2005 uteblev och att platsannonser samlades in 

från 2016 istället för 2015. Då de tryckta platsannonserna från 2016 inte innehöll någon 

användbar information om arbetsuppgifter och kvalifikationer, valdes istället 

Arbetsförmedlingens platsbank då den utgör en central samlingsplats för en stor andel av 

tillgängliga platsannonser. Vid granskning av platsannonser söktes platsannonser som 

efterfrågade oerfarna ekonomer. Detta skapade viss problematik då det är en flytande gräns 

mellan oerfaren och erfaren beroende på vilka arbetsuppgifter som utförs. För att minimera 

problemet och tydligt avgränsa sökningen användes den definition som angivits tidigare för att 

klassificera erfarna och oerfarna ekonomer beroende av ett visst antal år som yrkesverksam. Då 

platsannonserna är skrivna av olika personer med stora tidsskillnader, finns det risk att samma 
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ord betyder olika saker vid olika tillfällen i tiden. Det kan även uppstå tolkningsfel då de som 

tolkade orden anser att ord har en annan betydelse än vad den ursprungliga skribenten menade. 

Tolkningsfel kan minimeras genom att teman och stödord från teorin används för att koda ord 

med snarlik betydelse och att tolkningen görs av två personer som tillsammans kan diskutera 

ifall oklarheter uppstår. Då trycka platsannonser styrs av pris kan det påverka hur mycket man 

är villig att skriva, samt vad man lägger fokus på. Platsannonser som publiceras digitalt kan 

vara billigare och därmed finns utrymme för att vara mer utförlig i beskrivningen av tjänsten. 

Detta blir ett problem då det jämförs tryckta platsannonser från 1995 med digitala platsannonser 

från 2016.  

 

Ett problem som påverkade möjligheten till fler intervjuer var att våren är en intensiv period för 

konsultbyråer som arbetar med deklarationer. Detta var något som medförde att några av de 

personer som var intressanta att intervjua för studiens syfte inte hade tid eller möjlighet att delta. 

Då intervjuerna i studien syftade till att skapa ökad förståelse för den insamlade empirin från 

platsannonserna, lades större fokus på kvalitet istället för kvantitet vid de tillgängliga 

intervjuerna.  

 

Studien strävar efter hög intern och extern reliabilitet samt intern och extern validitet. Intern 

reliabilitet innebär att studiens författare kommer överens om hur tolkningen ska ske av det som 

iakttas. Extern reliabilitet handlar om att studien ska gå att upprepa, vilket betyder att andra 

forskare behöver kunna anta samma roller som studiens författare för att kunna jämföra sina 

resultat med den ursprungliga studien. Både intern och extern reliabilitet syftar till att öka 

pålitligheten av studien (Bryman & Bell, 2013). Pålitligheten säkerställs därmed genom att 

granska med ett tolkande synsätt där det tydligt framgår hur varje fas i processen har 

genomförts. För att detta skulle uppnås genomfördes samtliga intervjuer med två intervjuare 

närvarande, där den ena var aktiv frågeställare och den andra var passiv åhörare. Detta för att 

intervjuarna i efterhand skulle ha möjlighet att diskutera var enskild intervju och tillsammans 

kunna transkribera, sammanställa, koda och göra tolkningar av materialet, samtidigt som 

intervjupersonen inte blev förvirrade av att svara på frågor från flera personer. Vid 

transkribering av intervjuer finns det risk att det smyger in fel. Det är viktigt att säkerställa att 

utskrifterna håller hög kvalitet och på ett korrekt sätt får med exempelvis intervjupersonens 

betoningar och tvekan, vilket säkerställdes genom att två personer medverkade även vid 

transkriberingen. 

 

Intern validitet betyder att de iakttagelser som görs ska överensstämma med de teoretiska idéer 

som utvecklas, vilket motsvaras av tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitligheten i 

studien uppnås genom bland annat respondentvalidering vid intervjuer. Studien kommer att 

inkluderade både en dokumentstudie samt intervjuer för att med så kallad triangulering öka 

tillförlitligheten för resultaten. Extern validitet handlar om att studien ska vara överförbar, vilket 

betyder att studien ska innehålla utförliga redogörelser för att ge läsaren ett underlag till att själv 

bedöma studiens överförbarhet till andra situationer (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå detta 

har metodkapitlet till avsikt att ge en tydlig redogörelse för hur kodning och sammanställning 

av datamaterial utförts stegvis för att göra det lättare att backa tillbaka en nivå ifall kontexten 

upplevs har gått förlorad. Detta gällde för både platsannonserna och intervjuerna.  
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Objektivitet är ytterligare något som stärker trovärdigheten för en kvalitativ studie genom att 

forskarna inte låter personliga värderingar påverka studien (Bryman & Bell, 2013). Denna 

studie tar hänsyn till detta genom att två intervjuare närvarar. När intervjun var färdig skulle 

materialet skrivas ut och transkriberas från ljudfil till pappersformat för vidare analys.  
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4 EMPIRI 
 

I kapitlet redovisas insamlad empiri från dokumentstudien av platsannonser för respektive år 

samt en sammanfattning av det som framkom vid de fyra intervjuerna med 

redovisningsassistenter och redovisningskonsulter från LRF Konsult. 

4.1 Dokumentstudie av platsannonser 
 

Insamlad empiri från dokumentstudien är redovisad för respektive jämförelseår. 

Arbetsuppgifterna och kvalifikationerna som angavs i platsannonserna har kodats och 

sammanställts via tolkning för att lättare kunna hanteras. Arbetsuppgifter och 

kvalifikationskrav som har samma eller liknande innebörd har lagts ihop i kategorier för att 

underlätta hanteringen och översikten av empirimaterialet. Frekvensen av hur ofta en 

arbetsuppgift eller kvalifikation finns nämnd i de platsannonser som undersöktes finns angivet 

inom parentes efter varje kategori. Samtliga platsannonser som valdes ut för respektive år 

efterfrågar oerfarna ekonomer och kräver en treårig högskoleexamen eller likvärdig utbildning. 

4.1.1 År 1995 

 

För år 1995 är 60 stycken platsannonser hämtade från Dagens Nyheters söndagsbilaga från 

perioden januari 1995 till och med mars 1995. Nedan i figur 4.1 visas en typisk platsannons 

från år 1995. 

 

 
Figur 4.1: Platsannons 1995 

Källa: Dagens Nyheter, 8 januari 1995 
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I figur 4.1 framgår det att det är fokus på vilka arbetsuppgifter som förväntas utföras, medan 

det enbart nämns ett specifikt kvalifikationskrav. Vid sammanställningen av orden kodades 

uppgiften “registrering” som återfinns i platsannonsen i figur 4.1, till kategorin 

“administration”. Sammanställningen av de arbetsuppgifter som oerfarna ekonomer enligt 

platsannonserna från år 1995 förväntas utföra finns redovisade i tabell 4.1 nedan. 

 

TABELL 4.1: Arbetsuppgifter 1995 

 

Under denna period identifierades totalt 246 arbetsuppgifter som har sammanställts i de 20 

kategorier som visas i tabell 4.1. Arbetsuppgifter inom redovisning, budgetering/styrning och 

bokslut är de vanligaste arbetsuppgifterna som omnämns i platsannonserna för detta år, vilket 

kan tolkas som att det är dessa arbetsuppgifter som oerfarna ekonomer främst förväntas utföra 

år 1995.  

 

De kvalifikationskrav som identifierades i platsannonserna för 1995 finns sammanställda och 

angivna nedan i tabell 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter (antal)

•Redovisning (33)

•Budgetering/Styrning (31)

•Bokslut (30)

•Rapporter (22)

•Administration (19)

•Bokföring (15)

•Analys (10)

•Avstämning (9)

•Uppföljning (9)

•Kund/leverantörsreskontra (8)

•In/utbetalningar (8)

•Utredning (8)

•Projekt (7)

•Konsultativt arbete (7)

•Kontanthantering (6)

•Deklaration (6)

•Prognoser (5)

•Kvalitetsutveckling (4)

•Fakturahantering (3)

•Revision (3)
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TABELL 4.2: Kvalifikationskrav 1995 

 

Under denna period identifierades totalt 64 kvalifikationskrav som har sammanställts i tabell 

4.2. Bland kvalifikationskraven från år 1995 noteras att PC-vana och ADB-kunskap1 var de 

vanligast förekommande kvalifikationskraven. 

4.1.2 År 2016 

 

För år 2016 är 60 stycken platsannonser hämtade från Arbetsförmedlingens hemsida från 

perioden februari 2016 till och med april 2016. Nedan i figur 4.2 visas en typisk platsannons 

från år 2016. 

 

                                                           
1 ADB-kunskap motsvarar dagens IT-kunskap 

Kvalifikationskrav (antal)

•PC-vana (22)

•ADB-kunskap/kalkylprogram (7)

•Kreativ (4)

•Analytisk (3)

•Intiativrik (3)

•Ordningssam (2)

•Serviceinriktad (2)

•Noggrann (1)

•God stilistik (1)

•Flexibel (1)

•Pedagogisk (1)

•Stresstålig (1)

•Trygg (1)
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Figur 4.2: Platsannons 2016 

Källa: www.arbetsformedlingen.se 
 

I figur 4.2 kan noteras att det anges specifika arbetsuppgifter samt önskan om flertalet 

kvalifikationskrav. De platsannonser som samlades in har alla liknande upplägg och 

formulering. Sammanställningen av de angivna arbetsuppgifterna som oerfarna ekonomer 

förväntas utföra finns redovisade i tabell 4.3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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TABELL 4.3: Arbetsuppgifter 2016 

 

Under denna period identifieras totalt 293 arbetsuppgifter som har sammanställts i de 18 

kategorier som ses i tabell 4.3. Arbetsuppgifter såsom bokföring, fakturafrågor/hantering, 

redovisning och bokslut är de vanligaste arbetsuppgifterna som omnämns i platsannonserna för 

detta år.  

 

De kvalifikationskrav som noteras i platsannonserna för 2016 finns sammanställda och angivna 

nedan i tabell 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsuppgifter (antal)

•Bokföring (34)

•Fakturafrågor/hantering (27)

•Redovisning (26)

•Bokslut (25)

•Administration (25)

•Kund/leverantörsreskontra (23)

•Avstämningar (22)

•Budget/beslutsunderlag (21)

•Rapportering (17)

•Påminnelser/inkasso/indrivning (12)

•Konsultativt arbete (11)

•In/utbetalningar (11)

•Analyser (11)

•Uppföljning (9)

•Deklaration (8)

•Prognoser (6)

•Utredning (3)

•Kontanthantering (2)
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TABELL 4.4: Kvalifikationskrav 2016 

 

Under denna period identifierades totalt 133 kvalifikationskrav som sammanställts i tabell 4.2. 

I tabellen kan utläsas att kunskap om specifika program och noggrannhet är det vanligast 

förekommande orden bland kvalifikationskraven år 2016. 

4.3 Intervjuer med ekonomiassistenter och ekonomikonsulter 
 

De fyra intervjupersonerna gav likvärdiga svar på de frågor som ställdes. Deras första 

arbetsuppgifter som oerfarna ekonomer utgjordes till stor del av deklarations- och 

bokföringsrelaterade uppgifter samt fakturering. Samtliga intervjupersoner var eniga om att 

automatiseringen inte har påverkat vilka arbetsuppgifter som ekonomer utför. De menar på att 

arbetsmomenten som utfördes förr även utförs idag, men sättet hur och verktygen som används 

för att lösa dessa arbetsuppgifter har förändrats, vilket uttrycks av en av personerna som: 

 

“Det är samma arbetsuppgifter som utförs idag som tidigare, men på ett annat sätt. 

Idag läser man in filer i datorn och det både underlättar och förenklar arbetet.” 

 

Enligt intervjuerna utfördes arbetet tidigare med papper och skrivmaskin, medan 

arbetsuppgifterna idag utförs till nästan 100 procent med hjälp av en dator. Det enda som inte 

utförs via dator är uppgifter såsom kopiering och kuvertering, vilket även det är mycket 

begränsat. Program utvecklas hela tiden och det är idag mer fokus på att kontrollera och 

analysera den data man får ut. Idag är det exempelvis enklare att ta fram statistik och rapporter 

genom några knapptryck och det är även enklare för ersättare att ta över ifall någon blir 

sjuk.  Fakturahanteringen underlättas genom att fakturorna går direkt till en inscanningscentral 

istället för att skickas till företaget som ska öppna kuvert och hantera papper. Konsulterna 

Kvalifikationskrav (antal)

•Specifika program. Ex excel, SAP, Visma, Office (38)

•Noggrann (26)

•Analytisk förmåga (13)

•Organiserad/strukturerad (11)

•Självständig (7)

•Datorvana (5)

•Social (5)

•Serviceinriktad (4)

•Kommunikativ (4)

•Samarbetsvillig (3)

•Ansvarstagande (3)

•Anpassningsbar (2)

•Flexibel (2)

•Lösa numeriska uppgifter (2)

•Sinne för detaljer (1)

•Administrativ (1)

•Tålamod (1)

•Effektiv (1)

•Relationsskapande (1)
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menar att de i de flesta fall utför arbete som är likvärdigt med ett företags interna 

ekonomiavdelning. Det framgick även att en ekonom idag har en bredare roll och förväntas 

kunna hantera fler områden än förr, vilket enligt en av intervjupersonerna beror på att: 

 

“Ekonomen får en allt bredare roll. Företag som tidigare hade flera olika 

ekonomiavdelningar kan idag slå ihop dom till en .... Den bredare rollen kommer 

att kräva en bredare kunskapsbas.” 

 

Enligt intervjupersonen har kunden alltid varit viktig för konsultföretag. Jämfört med tidigare 

har däremot kunden blivit ännu viktigare, vilket uppmärksammas genom att det kommer 

direktiv uppifrån att det är viktigt att vara säljinriktad. Det framkom även att det finns ytterligare 

tekniska lösningar som kan användas, men att deras kunder inte har anpassat sig till att använda 

den tekniken och därför inte önskar att använda de tekniska lösningarna som erbjuds. 

Konsultföretaget använder sig av en push-strategi i ett försök att öka användning av de tekniska 

system som finns tillgängliga för att öka effektiviteten och möjliggöra att företaget kan hantera 

ännu fler kunder. Samtliga anser att det idag är mer administrativa uppgifter som utförs och att 

de även agerar rådgivare betydligt mer än tidigare. Rådgivningen består av bland annat intern 

utbildning av nyanställda, samt extern ekonomisk rådgivning till kunder. 

 

Då de ekonomiska veteranerna som intervjuats började arbeta som oerfarna ekonomer fanns det 

inte några explicita kvalifikationskrav. Det var mer fokus på att man skulle klara av de 

arbetsuppgifter som skulle utföras och de flesta blev rekommenderade från tidigare 

arbetsplatser. Idag har de noterat en ökning av kvalifikationskraven, vilket de anser kan hänga 

ihop med att man som ekonom idag ska kunna utföra fler olika typer av arbetsuppgifter. Vissa 

av de kvalifikationskrav som fanns förr tas idag för givet, som exempelvis datorvana. Idag är 

det även viktigt att ha bra kunskap och förstå grunderna för bland annat bokföring. Då mycket 

görs med några knapptryck på en dator idag tappar ekonomen kontrollen och det är inte lika lätt 

att se vart det blir fel från början, vilket kan ställa till problem för personer som arbetar mycket 

på rutin. För ekonomer idag är det viktigt att ha en bred kompetensbas och kunskap inom 

ekonomi. Detta då det går snabbare att sätta sig in i de enklare uppgifterna och sedan bli tilldelad 

ytterligare arbetsuppgifter. Som tidigare nämnt är det också viktigt med en grundläggande 

kunskap för exempelvis bokföring när eventuella fel ska rättas, då debet och kredit inte är något 

som tränas upp under arbetstid. Intervjupersonerna anser att det i framtiden kommer behövas 

någon form av praktik eller traineetjänst för att oerfarna ekonomer ska kunna ta sig in på 

arbetsmarknaden. En av intervjupersonerna menar att “Framtidens ekonom gör allt och 

ekonomiassistenter kommer att försvinna.” Det kan enligt henne leda till ett gap mellan 

ekonomers utbildning och de krav som företagen ställer vid anställning.  
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5 ANALYS 

 

Analyskapitlet kopplar samman insamlad empiri med den teoretiska referensramen för att 

skapa en ökad förståelse för hur och varför oerfarna ekonomers arbetsuppgifter och 

kvalifikationskrav har förändrats över tiden. Med tillämpning av professionsteorin ges ett 

perspektiv på varför kvalifikationskraven har ökat som en effekt av förändrade arbetsuppgifter. 

5.1 Hur arbetsuppgifter och kvalifikationskrav har förändrats 
 

Nedan visas en tabell för vardera år med en sammanställning av arbetsuppgifterna från 

dokumentstudien, vilken koppling arbetsuppgiften har till den teoretiska referensramen, samt 

om arbetsuppgiften är tolkad som rutin eller komplext arbete. 

 

TABELL 5.1: Arbetsuppgifter 1995 

 
 

I de 60 platsannonserna 1995 identifieras totalt 246 arbetsuppgifter, varav 168 kategoriseras till 

rutinarbete och 78 till komplext arbete. Tabellen visar på att redovisning, budgetering/styrning 

och bokslut kan tolkas som de arbetsuppgifter som oerfarna ekonomer främst förväntas utföra 

år 1995, vilka tillhör arbetsmomenten och kategorin räkenskaper och budgetering. Detta kan 

tolkas som att de oerfarna ekonomernas arbetsuppgifter detta år främst stämmer in på “styrning” 

från tabell 2.1. Empirin visar att oerfarna ekonomer detta år förväntas arbeta med 

arbetsuppgifter som förknippas med rutinarbete i större utsträckning än arbetsuppgifter som 

förknippas med komplext arbete. Dock noteras ett stort inslag av komplexa arbetsuppgifter som 

oerfarna ekonomer förväntas utföra. 
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TABELL 5.2: Arbetsuppgifter 2016 

 
 

I tabellen ovan visas att det för år 2016 identifieras totalt 293 arbetsuppgifter fördelade på 241 

stycken som kategoriseras till rutinarbete och 52 stycken till komplext arbete. Det framkommer 

vidare att bokföring, fakturahantering och redovisning är de arbetsuppgifter som oerfarna 

ekonomer främst förväntas utföra år 2016, vilka tillhör arbetsmomenten bokslut, betalrutiner 

och räkenskaper. En tolkning är således att oerfarna ekonomer år 2016 främst utför 

arbetsuppgifter inom “bokföring” från tabell 2.1. Empirin visar på att andelen komplext arbete 

för oerfarna ekonomer har minskat detta år jämfört med år 1995. 

 

En jämförelse av arbetsuppgifterna från respektive år tyder på att rutinarbetet för oerfarna 

ekonomer har ökat relativt komplext arbetet över de senaste 20 åren. Vidare noteras en ökning 

av det totala antalet rutinuppgifter från år 1995 till 2016. Detta går emot Järvenpää (2007) som 

menar att den minskade tidsåtgången för rutinuppgifter bidrar till att ekonomen kan sysselsätta 

sig med mer komplext arbete. Ökningen av rutinuppgifter går istället i enlighet med Autor 

(2015) och Bessen (2016) som menar på att automatiseringen kan effektivisera arbetsuppgifter 

och på så sätt minska tidsåtgången att utföra dessa, vilket medför en tolkning att ekonomen idag 

hinner utföra fler arbetsuppgifter under likvärdig arbetstid.  

 

Nedan visas en tabell med en sammanställning av kvalifikationskraven från dokumentstudien 

uppdelade i färdigheter och personliga egenskaper för respektive jämförelseår. 
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TABELL 5.3: Kvalifikationskrav 1995 och 2016 

 
 

Bland kvalifikationskraven från år 1995, i den vänstra tabellen, noteras att det efterfrågades fler 

färdigheter än personliga egenskaper, där PC-vana och ADB-kunskap var de vanligast 

förekommande kraven. Av de personliga egenskaperna var initiativrik, kreativ och analytisk 

förmåga de som förekom mest frekvent. År 2016 identifieras det fler personliga egenskaper än 

färdigheter. I den högra tabellen framgår det att kunskap i specifika program var den vanligast 

förekommande färdigheten detta år, medan noggrannhet, analytisk förmåga samt organiserad 

och strukturerad var de personliga egenskaper som förekom mest frekvent. 

 

Vid jämförelse av kvalifikationskraven i tabell 5.3 kan det noteras en ökning av antalet 

kvalifikationskrav som nämns i platsannonserna från 1995 till 2016.  År 1995 identifieras ett 

större fokus på ord som förknippas med färdigheter, medan det 2016 identifieras ett större fokus 

på personliga egenskaper. För år 2016 noteras att de kvalifikationskrav som definieras som 

personliga egenskaper även är spridda på fler olika ord. Gällande färdigheter kan det tolkas som 

att det har skett en förflyttning av fokus från PC-vana 1995 till färdigheter i specifika program 

2016. Datorvana är enligt intervjuerna något som idag tas för givet av arbetsgivarna, och 

därmed läggs mer fokus på färdigheter i specifika program. Samtliga intervjupersoner nämner 

att de fortfarande utför samma arbetsuppgifter idag som då de började arbeta i mitten på 80-

talet, men med nya och mer avancerade datorprogram, vilket överensstämmer med Caglio 

(2003) som menar att den nya teknologin bidrar till att ekonomer idag behöver kunna hantera 
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de nya IT-systemen. En tolkning är därmed att dagens ekonomer behöver ha en bredare kunskap 

och besitta kompetens i specifika datorprogram. 

 

Den största ökningen av kvalifikationskrav kan noteras bland personliga egenskaper, främst i 

noggrann och analytisk. Ökningen av kvalifikationskrav såsom noggrann och analytisk kan 

tolkas med Granlund och Malmi (2002), som menar att då rutinuppgifter går fortare att utföra 

efterfrågas istället ekonomer med analytisk förmåga. Detta samtidigt som andelen 

arbetsuppgifter som förknippas med rutinarbete har ökat. Autor et al. (2003) nämner att det inte 

krävs några specifika kvalifikationskrav för att utföra rutinarbete, vilket därmed går emot 

resultaten. Ökningen av kvalifikationskrav stämmer på så sätt inte in med den ökningen av 

rutinarbete som har identifierats.  

5.2 Varför arbetsuppgifter och kvalifikationskrav har förändrats 
 

I detta kapitel har det fram tills nu identifierats hur arbetsuppgifterna och kvalifikationskraven 

har förändrats de senaste 20 åren för oerfarna ekonomer. För att få en djupare förståelse om 

detta undersöks i följande tre underkapitel varför arbetsuppgifterna och kvalifikationskraven 

har förändrats. 

5.2.1 Automatiseringens påverkan 

 

Utifrån empirin från både dokumentstudien och intervjuerna kan det tolkas som att oerfarna 

ekonomer utför ungefär samma rutinuppgifter år 2016 som år 1995, men att det idag används 

andra verktyg för att utföra dessa uppgifter. Då exempelvis bokföringen går snabbare att utföra 

idag blir dessa tjänster billigare för företaget, vilket stämmer med Bessens (2016) studie där det 

framkommer att efterfrågan av tjänster ökar då automatiseringen bidrar till att kostnaderna för 

tjänsten minskar. Detta bekräftas ytterligare av intervjuerna där det framkom att 

automatiseringen och användningen av datorprogram gör att rutinarbetet går fortare att utföra, 

vilket ställer krav på att de oerfarna ekonomerna har god grundkunskap inom många områden 

för att kunna hantera fler olika typer av rutinuppgifter. Detta stämmer även överens med Caglio 

(2003) som menar att införandet av exempelvis bokföringsmjukvaror minskar tidsåtgången för 

arbetet, och istället krävs ekonomer som har bredare kompetens för att kunna analysera datan 

och hantera av IT-systemen. En rimlig tolkning är att oerfarna ekonomer idag förväntas utföra 

fler rutinuppgifter än tidigare, vilket kräver både en grundläggande förståelse och en bredare 

kompetens, tillsammans med en djupare analytisk förmåga. Detta för att kunna rätta till 

eventuella fel då dessa inte är lika lätta att upptäcka eftersom en större del av datainmatningen 

sker automatiskt.  

5.2.2 Ekonomens förändrade arbetsuppgifter 

 

Vid intervjuerna framkom att intervjupersonerna ansåg att erfarna ekonomer år 2016 lägger allt 

större fokus på komplext arbete såsom intern och extern rådgivning, istället för att enbart utföra 

rutinarbete. Detta grundar sig i att rutinarbete går fortare att utföra med hjälp av bättre verktyg. 

En rimlig tolkning att det ställs högre krav på att oerfarna ekonomer ska klara av att kritiskt 

granska och analysera det material som produceras. Detta stämmer med Järvenpää (2007) som 

menar att de nya informationssystemen minskar den tid som krävs för att utföra rutinarbete, 
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vilket gör att ekonomer idag kan lägga mer tid på analys av datamaterialet som produceras och 

bistå vid beslutsfattande. Malmi et al. (2001) menar att ekonomer idag till största del arbetar 

med finansiell rapportering och budgetplanering, samtidigt som de förväntas agera affärspartner 

i större utsträckning än tidigare. Det kan tolkas som att rutinarbete inte har blivit ersatt av 

komplext arbete, det har istället blivit kompletterat.  

 

Observationen att rutinarbete har blivit kompletterat av komplext arbete går emot Autor et al. 

(2003) som menar på att de komplexa arbetsmomenten ökar på bekostnad av rutinarbeten. 

Istället stöds detta av Bessen (2016) som beskriver hur automatiseringen kan komplettera 

rutinuppgifter istället för att enbart substituera dem. Detta kan även tolkas med stöd i Caglio 

(2003) och Burns och Baldvinsdottir (2005) som menar att ekonomer går mot att bli mer av en 

hybridekonom, då ekonomer idag kan bistå exempelvis beslutsfattare med analys och råd 

gällande strategi och affärsrisk. Detta bekräftades vid intervjuerna där det framkom att en 

erfaren ekonom använder sin expertkunskap inom ämnesområdet för att agera rådgivare och 

bistå med hjälp för att hantera osäkerhet och problemlösning i större utsträckning än tidigare, 

samtidigt som hen även ska utföra ett stort antal rutinuppgifter. Detta går även i linje med 

Granlund och Malmis (2002) teori om att det efterfrågas ekonomer med analytisk förmåga som 

kan agera rådgivare internt och externt.  

 

Det noterades vid intervjuerna att ekonomiassister och -konsulter agerar rådgivare i större grad 

idag, vilket kan tolkas som en naturlig utveckling av arbetet som ekonom. Då 

intervjupersonerna anser att de agerar rådgivare till företagare som lägger över sin ekonomiska 

hantering till konsultföretaget, är det viktigt att de i sin roll som rådgivare känner av och kan 

lyssna på vad kunderna vill ha. Detta stämmer överens med AICPA (2011) och Granlund och 

Lukka (1998) som menar att den rådgivande delen av ekonomiarbetet är något som krävs av 

dagens och framtidens ekonomer. Vidare stämmer detta med Honebein et al. (2012), som menar 

att rådgivare ska kunna bistå kunden i att bestämma sig med hjälp av sin expertkunskap. Då 

ekonomer tenderar att i större omfattning arbeta med dessa komplexa uppgifter, kan det enligt 

Evetts (2003), Hellberg (1989) och Brante (2009) leda till att professionen som ekonom får ett 

högre anseende av interna och externa aktörer som värdesätter den kunskap som erfarna 

ekonomer besitter. Det ökade anseendet för professionen kan vara en av anledningarna till att 

kvalifikationskraven för oerfarna ekonomer har ökat. 

5.2.3 En förändring i professionen 

 

I empirin framkom det att oerfarna ekonomer fortfarande utför samma typ av rutinarbete som 

1995, men med mindre inslag av komplexa arbetsuppgifter. I intervjuerna framkom det även 

att dagens erfarna ekonomer förväntas utföra arbetsuppgifter som ställer högre krav på mer 

praktisk utbildning och erfarenhet. Detta kan tolkas med hjälp av Goos och Mannings (2003) 

teori om arbetspolarisering, som beskriver hur låg- och högutbildade yrken växer på 

medelutbildade yrkens bekostnad. En rimlig förklaring är att ekonomiprofessionen utsätts för 

en intern arbetspolarisering. Då arbetspolariseringen distanserar erfarna ekonomer från oerfarna 

ekonomer yrkesmässigt kan detta tolkas som att det krävs mer erfarenhet och yrkesmässig 

träning för att få utöva professionen fullt ut, vilket överensstämmer med Evetts (2003) teori. En 

rimlig tolkning är att en oerfaren ekonom år 2016 behöver besitta kunskap inom flertalet 
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ämnesområden för att kombinerat med många års praktisk erfarenhet av rutinarbete och interna 

utbildningar utvecklas till exempelvis hybridekonom senare i arbetslivet. Denna förändring i 

professionen som ekonom kan vara en av förklaringarna till de ökade kvalifikationskraven för 

oerfarna ekonomer som observerats i dokumentstudien. Med grund i Selanders (1989) 

definitioner av professionsteorin kan det därför tolkas som att processen att nå upp till 

professionen som ekonom har blivit längre och mer komplicerad då det krävs mer erfarenhet år 

2016 än år 1995 för att kunna utföra nya, komplexa arbetsuppgifter.  

 

Ett ökat anseende och en längre process för att nå upp till professionen kan därmed påverka vad 

som krävs av den enskilde ekonomen för att kunna verka inom ramen för professionen. Det kan 

bidra med en ökad förståelse till varför den insamlade empirin från dokumentstudien visar att 

det totala antalet ord som förknippas med kvalifikationskrav har ökat betydligt från år 1995 till 

2016. Samtidigt framkom det vid intervjuerna att bristen på personliga egenskaper förknippade 

med enbart rutinarbete beror på att det för rutinarbete är större fokus på att individen ska ha 

förmågan att utföra själva uppgiften. Detta går i linje med Autor et al. (2003), som förklarar att 

ett rutinarbete inte kräver några specifika kvalifikationskrav. En tolkning av ökningen i 

kvalifikationskrav kopplade till personliga egenskaper som efterfrågas hos oerfarna ekonomer 

är att ekonomerna förväntas att utvecklas på arbetsplatsen för att senare i sitt arbetsliv kunna 

utföra det mer komplexa arbetet. Detta för att nå upp till vad professionen kräver av erfarna 

ekonomer. Ökningen av bland annat rådgivande arbete kan vara en förklaring till att det enligt 

dokumentstudien idag efterfrågas personliga egenskaper såsom analytisk, serviceinriktad och 

kommunikativ mer frekvent redan hos oerfarna ekonomer. Detta tolkas som att det krävs att 

ekonomer innehar ett större antal personliga egenskaper och färdigheter för att kunna dagens 

komplexa arbetsuppgifter. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

Kapitlet tar upp de slutsatser som framkommit i analysen, studiens teoretiska och praktiska 

bidrag, samt en diskussion kring resultaten. Det ges även förslag på framtida forskning för hur 

kunskap om ämnet ska kunna vidareutvecklas. 

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för hur och varför arbetsuppgifter och 

kvalifikationskrav för oerfarna ekonomer har förändrats de senaste 20 åren. Automatiseringen 

bidrar med förändrade arbetsuppgifter för ekonomer vilket innebär en ökning av komplexa 

arbetsuppgifter för erfarna ekonomer, och samtidigt en minskning av komplexa arbetsuppgifter 

för oerfarna ekonomer. Ett resultat är därmed att dagens oerfarna ekonomer förväntas utföra 

fler arbetsuppgifter än för 20 år sedan, men att andelen komplext arbete har minskat. En slutsats 

är att det ökade antalet rutinuppgifter beror på att automatiseringen har medfört nya och 

förbättrade verktyg som har minskat tidsåtgången för utförandet av rutinarbetet.  

 

Trots att andelen rutinuppgifter har ökat för oerfarna ekonomer de senaste 20 åren har även 

kvalifikationskraven i form av personliga egenskaper ökat och blivit mer specifika. Det mesta 

talar för att det har uppstått en intern arbetspolarisering där kompetensgapet mellan oerfarna 

ekonomer och erfarna ekonomer har ökat. Denna förändring kan leda till ökade 

kvalifikationskrav för erfarna ekonomer, vilket i sin tur leder till ökade kvalifikationskrav även 

för oerfarna ekonomer. En rimlig tolkning är att då erfarna ekonomer idag agerar rådgivare mer 

frekvent kan detta ha medfört ett ökat anseendet för professionen både internt och externt, vilket 

kan leda till att processen för att uppnå kravet som profession blir längre och att anseendet för 

professionen har ökat. Eftersom ekonomen inte börjar arbeta med komplexa arbetsmoment 

förrän denne har fått mer erfarenhet, är en slutsats att de ökade kvalifikationskraven som krävs 

av dagens oerfarna ekonomer återspeglar de krav som ekonomen förväntas uppfylla i sitt 

framtida yrke som erfaren ekonom. Därmed fylls även det forskningsgap som identifierades 

tidigare, där det framkom att tidigare studier fokuserat på hur förändringar påverkat företagen 

och enskilda arbetsuppgifterna, men inte hur det påverkar den enskilda ekonomen. 

6.2 Avslutande diskussion 
 

Studiens resultat visar på att det finns ett gap mellan den kompetens som oerfarna ekonomer 

har och den praktiska erfarenhet som företagen kräver vid anställning. För att överbrygga detta 

anser vi att både lärosäten och företag har skyldighet att ta ansvar för att anpassa sig efter dagens 

situation. Lärosäten bör bli bättre på att utveckla studenters personliga egenskaper, vilket ändrar 

fokus från rutinarbete som bokföring till att istället lägga mer vikt på att utveckla en djupare 

analytisk och rådgivande förmåga. En sådan lösning skulle göra ekonomers utbildning mer 

kompatibel med de arbetsuppgifter som väntar i arbetslivet. Enligt både denna studie och 

undersökningarna gjorda av Stockholm och Göteborgs universitet framkommer att 

nyutexaminerade ekonomer främst sysslar med budgetering och redovisning, samt 

administrativt arbete. Det visar på att lärosäten inte helt bör frångå utbildning av de 

grundläggande kunskaperna.  
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Företagen å sin sida kan ta större ansvar för att ytterligare utveckla oerfarna ekonomers 

praktiska kompetens genom att erbjuda fler internutbildningar, traineetjänster och 

praktikplatser. På så sätt tillgodoses både de krav på personliga egenskaper som efterfrågas 

samt den kompetensnivå som krävs för att till fullo kunna arbeta som ekonom. Detta skulle i 

sin tur reducera det gap som finns mellan oerfarna och erfarna ekonomer, och medföra att 

företagen snabbare kan utnyttja ekonomens fulla kompetens. Ifall inget görs åt saken och 

automatiseringen av rutinarbete ökar, finns det risk att arbetspolariseringen fortsätter och gapet 

mellan oerfarna och erfarna ekonomer blir större. Det kan leda till att det i framtiden kan bli 

ännu svårare för ekonomer att tillgodose sig den erfarenhet som krävs för att verka som ekonom.  

 

Vid genomgång av platsannonser fann vi att oerfarna ekonomer idag kan behöva ta arbeten som 

har lägre utbildningskrav för att på så sätt kunna tillgodose sig den praktiska erfarenhet som 

krävs för att slutligen nå upp till den ökade kunskaps- och erfarenhetsnivån som de komplexa 

arbetsuppgifterna kräver. Exempelvis krävde många arbetsplatser en ekonom med 

högskoleutbildning och många års erfarenhet, medan de arbetsplatser som sökte en 

ekonomiassistent till enklare rutinuppgifter som bokföring och redovisning i många fall enbart 

krävde en ekonom med utbildning på gymnasienivå. 

 

Ett intressant fynd från studien är att rutinuppgifter verkar sakna specifika kvalifikationskrav 

för utövaren, vilket tolkas som att det är högre krav på att utövaren enbart ska vara kapabel till 

att utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Det är något som i tidigare studier inte har undersökts, 

utan enbart tagits för givet (se bland annat Autor et al. (2003)). Denna upptäckt har därför 

bidragit med ny teoretisk kunskap inom området.  

 

Det skulle vara av intresse att närmre undersöka hur lärosäten bör anpassa sina utbildningar till 

att bättre passa in på vad arbetsmarknaden efterfrågar. Den är även av intresse för området att 

studera hur komplexa arbetsuppgifter kan komma att påverkas av automatiseringen i framtiden. 

Detta är dock något som lämnas åt fortsatta studier. Vidare skulle det vara av intresse att 

fortsätta studera om och hur lärosäten idag har anpassat sig efter den förändring som skett, samt 

om företag har gjort några förändringar i anställningsprocessen av oerfarna ekonomer. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide för ekonomiska veteraner 
Studien syftar till att öka förståelsen för hur arbetsuppgifter och kvalifikationskraven för 

ekonomer har förändrats de senaste 20 åren och om detta har skett som en effekt av den ökade 

automatiseringen. Intervjun är uppdelad i två delar, där den första avser att skapa en bild av 

intervjupersonen och den andra delen handlar om att få svar på studiens syfte. 

 

Del 1 - Bakgrundsfrågor 

Vilken utbildningsnivå har du? 

 

Hur många år har du varit yrkesverksam ekonom? 

 

Vilken yrkestitel har du idag? 

___________________________________________________________________________ 

Del 2 - Temafrågor 

Vilka var dina första arbetsuppgifter som oerfaren ekonom? 

 

Kan du ge något exempel på några av dessa arbetsuppgifter som fortfarande är aktuella för 

oerfarna ekonomer idag? 

 

Kan du beskriva vad arbetsuppgifterna bestod av för praktiska moment 

 

Hur har dessa praktiska moment förändrats fram till idag? 

 

Har några arbetsuppgifter förändrats sedan du började arbeta? Vilka? 

 

Beskriv några arbetsuppgifter som har försvunnit. 

 

Beskriv några arbetsuppgifter som har tillkommit. 

 

Hur tycker du att automatiseringen har förändrat ekonomers arbetsuppgifter? 

 

Efter att ha studerat platsannonser tycker vi oss se en trend att ekonomer idag har fler 

arbetsuppgifter än tidigare. Hur ser du på detta? 

 

Hur stor del av dina arbetsuppgifter utförs på en dator? (Ungefärlig procent) 

 

Vilka kvalifikationer efterfrågades då du började arbeta? (Ex noggrannhet, flexibilitet) 

 

Hur tycker du att automatiseringen har förändrat ekonomers kvalifikationskrav? 

 

Om du ser tillbaka till då du började arbeta finns det några kvalifikationskrav som har samma 

benämning idag, men med en annan betydelse? Exempelvis “datorvana”? 



 

 
 

 

Anser du att du agerar som rådgivare internt och/eller externt? 

 

 Följdfråga: Kan du beskriva hur detta tar sig till uttryck? 

 

 Följdfråga: Vilka är de viktigaste delarna i din roll som rådgivare? 

 

Hur anser du att tjänsten som ekonom kommer att förändras i framtiden? 

 

Hur har förändringen påverkat oerfarna ekonomers möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden? 

 

Kompletterande frågor för ökad förståelse 

Vad menar du med, menar du att, kan du beskriva lite mer, du nämnde tidigare, hur kommer 

det sig till uttryck. 

 


