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Sammanfattning	  
	  

Tidigare forskning har sett att utvecklingen av teknologi har påverkat 

revisionsprocessen med både för- och nackdelar. Större delen av den tidigare 

forskningen fokuserar på revisorer men i och med lagförändringen om slopad 

revisionsplikt och redovisningskonsulternas starkare ställning har vi valt att 

studera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på 

redovisningsprocessen. Vi har valt att fokusera på två centrala begrepp som länge 

studerats inom revisionsprocessen, dessa är struktur och bedömningar. I vår studie 

är även IT med sin förberedda struktur ett viktigt begrepp. 	  

Syftet med studien är att beskriva och analysera redovisningskonsulters 

uppfattningar om digitaliseringens påverkan på arbetet och hur digitaliseringen 

har förändrat tyngdpunkten i arbetssättet mellan struktur och bedömningar i 

redovisningsprocessen. För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ studie 

genomförts och tio redovisningskonsulter har intervjuats. För att få en djupare 

förståelse presenteras viktiga begrepp i en teoretisk referensram, dessa är 

digitalisering, informationsteknologi, strukturperspektivet, omdömesperspektivet 

och byråkultur. Analysen bygger sedan på teori och på citat från respondenterna. 

Utifrån respondenternas uppfattningar är vår slutsats att digitaliseringen har 

påverkat arbetet i redovisningsbranschen genom enorm effektivisering. Vi har till 

skillnad från tidigare forskning inom revisionsprocessen sett att det inom 

redovisningsprocessen finns en balans mellan struktur och bedömningar vilket är 

positivt. 	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nyckelord: digitalisering, redovisningskonsulter, IT, struktur, bedömningar	  
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Abstract	  

	  

Earlier research has seen that the development of information technology has 

affected the auditing process with both positive and negative outcomes. A great 

part of earlier research is focusing on auditors but due to the law changing which 

have created a new situation according mandate for accounting managers we have 

decided to apply our essay on accounting managers. In the audit process there are 

two central conceptions that we have chosen to focus on, these are structure and 

judgment. In our essay we have also chosen to focus on information technology 

that seem to be a prepared structure. 	  

	  

The purpose with this study is to increase the understanding of how acting 

accounting managers experience the digitalization effect on their working 

methods. We will examine the digitalization on two perspective, structure and 

judgment. To reach the purpose of this study we have made ten interviews. To 

gain a deeper understanding important concepts and theories are presented in the 

theoretical background and frame of reference, the most important concepts for 

the analyse are digitalization, information technology, structure, judgment and 

agency culture. The analysis is based on quotes from the respondents and based 

on respondents' perceptions, our conclusion is that digitization has affected the 

accounting industry and that the work has been more efficient. Unlike previous 

research in the audit process we have seen that there is a balance between 

structure and judgment in the accounting process. 	  

	  

	  

	  

	  

	  

Keywords: Digitalization, management accountant, IT, structure, judgment. 	  
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Förord	  
	  

Digitalisering inom redovisningsbranschen är ett aktuellt och relevant ämne och 

därav väcktes vårt intresse. Vi hoppas ni finner ämnet lika intressant som vi gör. 

Efter tio lärorika veckor av hårt arbete vill vi nu tacka samtliga som hjälpt oss 

med vår studie. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som 

ställt upp med kunskap och tid. Utan er hade inte studien gått att genomföra. Vi 

vill även tacka vår handledare, Pernilla Broberg, för ett bra samarbete. Din 

kunskap och ditt engagemang har bidragit med värdefulla kommentarer som 

hjälpt oss utveckla arbetet. 	  

	  

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som hela tiden har 

stöttat oss under dessa intensiva veckor. 	  

	  

	  

Kristianstad, maj 2015	  

	  

	  

_________________    __________________	  

Anna Brindsjö      Matilda Johansson	  
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Kapitel 1	  
Inledning	  

	  

I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund följt av en problematisering om 

ämnet. Detta leder oss fram till vår problemformulering och syfte för studien. Slutligen 

kommer upplägget för studien i form av en disposition. 	  

  	  

1.1 Bakgrund	  
	  

Tänk dig förr i tiden, när teknologin inte var så utvecklad och när det vanligaste sättet 

till kommunikation var att samtala, ansikte mot ansikte. Sen jämför du med hur det ser 

ut idag, telefonen klistrad vid örat samtidigt som man svarar på viktiga mejl och slänger 

ett öga på den finansiella ställningen via ”molnet” om man jobbar med redovisning 

(Alvehus & Jensen, 2015). Ett personligt möte är inte längre någon självklarhet. 

Teknologin utvecklas konstant och det nya som sägs kommer kunna ersätta din 

nyckelknippa, dina koder och din plånbok är det så kallade “chippet” som med stor 

sannolikhet kommer att sitta i din hand i framtiden (DN, 2015). Vår tids teknologi 

skiljer sig från gårdagens och så gör också sättet vi arbetar på. 	  

	  

På slutet av 1800-talet gick många företag “under” på grund av att det blev tillåtet för 

företag att fritt söka kapital och sälja andelar i verksamheten. Det blev uppenbart att 

något behövde göras och den första lagen som krävde revision av vissa bolag i Sverige 

kom till år 1895. Det var dock först år 1987 som alla svenska aktiebolag var tvungna att 

ha godkänd eller auktoriserad revisor (Carrington, 2014)1. År 2010 kom det att 

förändras då en lag om frivillig revision infördes för mindre aktiebolag, denna lag har 

gjort att redovisnings- och revisionsbranschen genomgår en stor förändring. Lagen 

innebär att drygt 70 % av alla privata aktiebolag är fria att välja om man vill använda 

revisor eller inte vilket har lett till att redovisningskonsulternas ställning stärkts genom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  För att bli en godkänd eller auktoriserad revisor har FAR vissa kriterier.  I FARs invalskrav står det 
exempelvis att du som ansöker om medlemskap ska vara verksam i ett revisionsföretag, ett 
redovisningsföretag eller ha nära anknytning till den verksamhet som bedrivs i revisions- och 
rådgivningsbranschen. Därtill finns det även krav på teoretisk och praktisk utbildning.	  
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större efterfrågan av deras tjänster. Förändringen skapar utvecklingsmöjligheter och 

redovisningskonsulterna förväntas få ett större ansvar i de företag som väljer bort 

revision (FAR, 2013a). Carrington (2014) skriver om hur konsulttjänster ökat efter 

lagförändringen och att de stora revisionsbyråerna idag kan beskrivas som 

konsultföretag där endast en del är revision. 	  

	  

En större förändring för branschen var när Föreningen för Auktoriserade Revisorer 

(FAR) ändrade sin profession från att vara en branschorganisation för revisorer till att 

vara en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Det som 

förut klassificerades som två branscher kan numera ses som en bransch. Dan 

Brännström, generalsekreterare för FAR, ger ofta sin syn på utvecklingen och nya 

trender inom branschen. En sådan trend är ökat användande av informationsteknologi 

(IT). “Stäng av datorn och börja revidera”, så löd rubriken på Dan Brännströms artikel 

som publicerades i Balans år 2009. Sex år senare, 2015, publicerade han en ny artikel 

med rubriken “Ingen är längre rädd för robotens ankomst”, en artikel skriven utifrån hur 

revisonsmiljön ser ut 2018. Brännström menar att byråer själva kommer att driva på 

automatiseringen då de nya arbetssätten är effektiva och frigör tid till rådgivning och att 

vi går mot ett allt mer papperslöst samhälle. Denna trend, med ett allt mer digitaliserat 

arbetssätt och redovisningskonsulternas tydligare roll, känns intressant och utgör grund 

för ämnet i denna uppsats.	  

	  

1.2  Problematisering	  
	  

Enligt Öhman (2004) finns det två aspekter inom revisorernas arbete. Den första är att 

revisionens genomförande bygger på revisorernas professionella omdömen och på deras 

subjektiva bedömningar. Den andra är att verksamheten är starkt reglerad och 

revisorerna är i behov av att följa riktlinjer och andra former av stöd för att vägledas i 

arbetet. Dessa aspekter har gjort att det inom revisionsbranschen finns en pågående 

forskningsdebatt som grundar sig på̊ struktur kontra bedömning i revisionsprocessen. 

Strukturperspektivet tar upp hur användningen av IT, checklistor och frågeformulär 

påverkar en revisors arbete. Omdömesperspektivet beskrivs som något som betonar 
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revisorernas erfarenhet och deras förmåga att ta olika aspekter under övervägande och 

att därefter göra bedömningar (Öhman 2007). 	  

	  

Cushing och Loebbecke (1986), Dirsmith och McAllister (1982) och Fogarty och 

Rigsby (2010) skriver om att revisionsprocessen innebär ett allt mer strukturerat 

tillvägagångssätt. En förklaring till ökningen av struktur kan vara att programvarorna 

för branschen anses vara en del av en väl förberedd struktur (March & Smith, 1995). 

Även Öhman (2007) anser att IT har bidragit till ett mer strukturerat arbete. Cushing 

och Loebbecke (1986) tillhör den skola som förespråkar en strukturerad process och 

anser att fördelarna vid en revision är att det underlättar för en ändamålsenlig kontroll 

av granskningsarbetet, samtidigt som det främjar kommunikationen mellan olika 

revisorer. Enligt Cushing och Loebbecke (1986) finns ett samband mellan en tydlig 

strukturerad arbetsprocess och minskat utrymme att applicera subjektiva bedömningar. I 

jämförelse med Cushing och Loebbecke (1986), Dirsmith och McAllister (1982), 

Fogarty och Rigsby (2010) förespråkar Francis (1994) en revision mer inriktad på 

revisorns professionella bedömningar. Francis (1994) menar på att en strukturerad 

process gör att revisioner blir mer inriktade på att producera dokument än på att “göra” 

revision. Detta kan även kopplas till diskussionen som förs i Öhman et al. (2006) om att 

revisorer hellre “gör rätt saker” än att “göra saker rätt”. Diskussionerna om ökat 

strukturerat arbete, vilket kan kopplas samman med ett ökat IT användande, visar att det 

både finns för- och nackdelar som resultat. Vad gäller struktur och bedömningar anser 

Broberg (2013) att tidigare forskning varken tyder på att struktur eller bedömningar 

exkluderar den andra och att det viktiga istället blir hur byråer balanserar användningen 

av dessa två, något som till exempel Power (2003) tar upp. Detta gör att såväl dilemmat 

som perspektiven var för sig är intressanta att studera inom redovisningsbranschen. 	  

	  

Inom strukturperspektivet behandlas användningen av IT och hur det påverkar revisorns 

arbete. Tidigare forskning visar att IT har påverkat revisionsprocessen och att 

arbetsmetoderna har utvecklats därefter (Bierstaker et al., 2001). Användandet av IT i 

revisionsprocessen har ökat avsevärt, särskilt inom “Big four”2 byråer för att förbättra 

effektiviteten. Manson, McCartney och Sherer (2001) menar att genom dess pålitlighet, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Tidigare	  “Big	  five”	  som	  det	  står	  i	  artikeln.	  	  
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noggrannhet och tydliga struktur erbjuder IT revisionsbyråer ett sätt att förbättra 

produktiviteten.	  

Nilsson (2002) anser att IT har fått branscher att använda helt nya arbetsmetoder, vilket 

leder till processförändringar. Dessa processförändringar, menar Nilsson (2002), även 

har bidragit till automatiseringar vilket gör att den mänskliga faktorns roll försvinner i 

vissa moment. Att den mänskliga faktorns roll försvinner låter som något negativt men 

Bierstaker, Burnaby och Thibodeau (2001) menar att automatisering kan anses vara bra 

då arbetsuppgifter blir mer rutinartade och öppnar upp så att rådgivning kan ta mer 

plats. Intressant är att utvecklingen av IT tyder på förändringar inom såväl 

redovisningsbranschen som revisionsbranschen.	  

En ny trend är så kallade “molnbaserade” tjänster inom IT, vilket innebär att data 

transporteras till stora datacenter som kan nås av flera användare (Carretero & Blas, 

2014). Dessa tjänster ska underlätta och effektivisera arbetet för såväl kunder som 

anställda inom redovisningsbranschen då material kan nås vart du än befinner dig. 

Doost (1999) anser att de nya IT-systemen har fördelar för redovisningen och att 

mjukvaran som används av redovisningskonsulter är en väl förberedd och utvecklad 

struktur. Dock anser Doost (1999) att redovisningskonsulter måste träna sin tekniska 

kunskap innan yrket tas över av personer som är mer kunniga inom IT i vår nya 

tekniska värld. IT har förändrat många arbetssätt och gett upphov till 

processförändringar vilket kan uttryckas som att arbetet har digitaliserats.3 	  

	  

Ovanstående resonemang visar på förändringar inom arbetet för redovisningskonsulter 

men tidigare forskning visar också att förändringarna som skett genom utvecklingen av  

IT är bättre belyst hos revisorernas. Detta anser vi gör det särskilt intressant att med 

hjälp av tidigare forskning studera hur digitaliseringen påverkar 

redovisningskonsulternas arbetssituation och vidare hur det påverkar tyngdpunkten 

mellan struktur och bedömningar i arbetet. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Digitalisering innebär en omvandling till digital form och är ett begrepp som vi 
kommer att använda oss av i fortsättningen.	  
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1.3 Problemformulering	  
Hur har digitaliseringen förändrat redovisningskonsulternas arbete och vilka är deras 

uppfattningar om digitaliseringens påverkan på strukturen och bedömningarna i arbetet? 	  

1.4 Syfte	  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur redovisningskonsulters arbete 

har påverkats av digitaliseringen. Vidare är syftet att undersöka om och hur 

digitaliseringen har förändrat tyngdpunkten i arbetssättet mellan struktur och 

bedömningar i redovisningsprocessen.	  
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1.5 Disposition 	  

	  

	  
	  

	  	  	  

	  

Inledning	  

	  Bakgrund	  
Problematisering	  
Problemformulering	  
Syfte	  

	  

Vetenskaplig 
och empirisk 

metod	  

	  

Forskningsfilosofi och forskningsstrategi 	  
Val av metod	  
Urval	  
Analysmetod	  
Sekundärdata 	  
Tillförlitlighet	  

	  

Teori	  

	  	  
Digitaliseringen	  
Informationsteknologi	  
Redovisningskonsulter	  
En jämförelse mellan redovisningskonsulter och revision	  
Strukturperspektivet	  
Omdömesperspektivet	  
Structure-/judgement dilemmat	  
Yrkesroll i förändring	  
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Kapitel 2	  
Vetenskaplig och empirisk metod  	  

	  

I detta kapitel presenteras hermeneutiken som forskningsfilosofi och abduktion som 

forskningsstrategi. Vidare diskuteras och motiveras valet av metod som har använts för 

att undersöka hur digitaliseringen har påverkat redovisningskonsulters arbete utifrån 

syftet. Eftersom studien syftar till att bidra med en förståelse har en kvalitativ studie 

valts och intervjuer har använts för att undersöka forskningsfrågan. Efter det kommer en 

redogörelse för vårt urval samt hur materialet har bearbetats. Därefter redogör vi för vår 

användning av sekundärdata och i sista delen av kapitlet presenteras en diskussion om 

tillförlitlighet.	  

	  

2.1 Forskningsfilosofi och forskningsstrategi	  
Studiens syfte är avgörande för vilken slags metod man bör använda sig av (Trost, 

2010). Då syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur digitaliseringen har 

påverkat redovisningskonsulters arbete används hermeneutiken som är en tolkande 

forskningsansats, till skillnad från den positivistiska filosofin som syftar till att mer 

förklara statistiska samband. Hermeneutiken beskrivs av Patel och Davidson (2003) 

som en vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå. Ordet 

hermeneutik betyder just läran om tolkning och konsten att förklara något 

(Nationalencyklopedin, 2015a). Att förklara mänskliga beteenden är ett vanligt 

kännetecken inom hermeneutiken (Kvale & Brinkman, 2014). Hermeneutik som 

forskningsansats används i studien då vi vill få förståelse för hur redovisningskonsulter 

uppfattar att digitaliseringen har påverkat deras arbete. En kvalitativ studie innebär att 

man som forskare vill få en djupare förståelse för det som studeras och en kvalitativ 

metod är lämplig när man vill beskriva, analysera och tolka (Kvale & Brinkmann, 

2014). När vi nämner begreppet tolka innebär det inte att vi låter våra subjektiva 

tolkningar utgöra grunden i forskningen utan tolkning i kvalitativ forskning innebär att 

man som forskare ska bidra till en mer generell förståelse av fenomenet (Alvehus, 

2013). I vår studie utgör fenomenet - digitaliseringens påverkan. För att undersöka detta 
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ska vi intervjua redovisningskonsulter för att få deras uppfattningar om digitaliseringens 

påverkan. 	  

	  

Vid val av teoretisk ansats finns det två huvudinriktningar, deduktion och induktion. 

Deduktion innebär att man härleder slutsatser ur teorin, medan induktion drar slutsatser 

från tidigare observationer. Enligt Alvehus (2013) är det svårt med ren deduktiv ansats i 

kvalitativ forskning. Detta på grund av tolkningsprocessen och att det är svårt att hävda 

att tolkningen görs oberoende av forskaren. Vår uppsats bygger på en abduktiv ansats 

som är en kombination mellan induktion och deduktion (Patel & Davidsson, 2003). En 

abduktiv ansats innebär att empirin utvecklas och att teorin hela tiden förfinas under 

arbetets gång. Under arbetets gång har vi arbetat iterativt mellan teori och empiri. 

Genom intervjuer med redovisningskonsulter har vi fått material som analyserats för att 

besvara studiens syfte. Begreppen vi använt oss av i teorin har varit hjälpmedel för att 

hitta mönster och likheter i intervjuerna. Vi har först analyserat de faktorer som främst 

påverkat den digitala utvecklingen och därefter analyserat vilka faktorer som främst 

påverkat strukturen och bedömningarna inom arbetet. Efter bearbetning av materialet 

upptäcktes nya begrepp som gjorde att teorin behövde utvecklas för en djupare 

förståelse. En fördel med ett abduktivt tillvägagångssätt är att det ger en ökad frihet 

relativt om man arbetar med ett induktivt eller deduktivt tillvägagångsätt (Patel & 

Davidsson, 2003). Vi känner att studien stärks då vi argumenterar för val och bortval 

under arbetets gång. Vidare stärks tillförlitligheten av medvetenheten att metodvalen 

kan påverka vår empiri. 	  

2.2 Val av metod  	  
Val av metod utvecklas från problemformuleringen (Alvehus, 2013). Genom att 

använda en kvalitativ forskningsmetod finns det möjlighet för oss att studera syftet och 

beskriva och analysera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringen och 

hur det förändrat deras arbetsmetoder. En kvalitativ studie går mer på djupet än på 

bredden som kvantitativ forskning gör. Alvehus (2013) och Lantz (2013) anser att 

intervjuer är en lämplig metod när man gör en kvalitativ studie och att det är det 

enklaste sättet att få information om en persons subjektiva upplevelser och åsikter kring 

ett ämne eller hur ett fenomen uppfattas. Då studiens syfte är att analysera 
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redovisningskonsulters uppfattningar har intervjuer valts. Vi har intervjuat tio 

redovisningskonsulter. Vid ett tillfälle har en intervju inte gått att genomföra då det 

geografiska avståndet blev för stort och då valdes en datorstödd intervju att göras 

genom ett frågeformulär som skickades ut via mejl. För att se samband eller skillnader 

valde vi därefter att skicka ut ytterligare ett frågeformulär vilket vi ansåg kunde öka 

tillförlitligheten. Det finns vissa skillnader vid användande av frågeformulär och 

intervjuer som metod. Denscombe (2009) anser att den största skillnaden är att man i ett 

frågeformulär får svar på de frågor som ställs medan informationen från en personlig 

intervju går mer på djupet som beskrivs ovan. En djupare diskussion om varje metodval 

görs i de nedanstående avsnitten. 	  

	  

2.2.1 Semistrukturerade intervjuer	  
Det finns olika typer av intervjuer, dessa är strukturerade, semistrukturerade, 

ostrukturerade och personliga intervjuer (Denscombe, 2009). Vi har valt att utföra 

personliga intervjuer med en semistrukturerad intervjumetod som tillåter flexibilitet i 

intervjun för att få redovisningskonsulters subjektiva uppfattningar. Intervjuaren kan i 

en semistrukturerad intervjumetod vara flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd och 

ge den intervjuade möjlighet till att utveckla sina idéer och tala mer utförligt (Ibid). 

Kvale och Brinkmann (2014) anser att i en semistrukturerad intervju kan intervjuguiden 

anpassas efter situationen och de förslag man har på frågor behöver inte följas strikt. I 

en semistrukturerad intervju krävs det att intervjuaren är aktiv i sitt lyssnande och 

arbetar med följdfrågor då den intervjuade har större möjligheter att påverka innehållet 

(Alvehus, 2013). Vi har byggt vår intervjuguide på öppna frågor om digitaliseringen 

och arbetsmetoder inom redovisningsbranschen. Därefter kommer följdfrågor, dessa har 

varierat beroende på hur respondenten svarar. Kvale och Brinkman (2014) anser att 

tillförlitligheten stärks om man som forskare medvetet ställer ledande frågor. I vissa fall 

har även liknande frågor ställts för att se om respondenterna utvecklar svaret eller för att 

säkerställa att informationen stämmer. För att värna om respondenternas integritet har 

materialet behandlats konfidentiellt och vi har valt att presentera materialet anonymt. Vi 

har även inhämtat samtycke från samtliga respondenter innan inspelning genomförts. 	  
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Genom litteraturen som presenteras i den teoretiska referensramen har intervjuguiden 

byggts på olika teman (se bilaga 1). Intervjuguiden har utvecklats under tiden empiri 

samlats in, vissa frågor har utvecklats och några har tillkommit under arbetets gång. 

Frågorna som tillkommit har tagits i åtanke till nästkommande intervjuer då frågorna 

ansågs tillföra användbar empiri till analysen. Den första intervjuguiden med specifika 

teman har dock alltid legat som grund för intervjuerna vilket har gjort att studiens syfte 

fortfarande är i fokus trots att frågorna varierat mellan intervjuerna. Detta med koppling 

till vår abduktiva ansats som ligger till grund för studien. Vi har ständigt arbetat fram 

och tillbaka mellan teori och empiri för att utveckla arbetet.	  

	  

2.2.2 Informell intervju	  
I insamlingen av empiri har vi valt att ta med material från två informella intervjuer. En 

av de informella intervjuerna uppstod under ett samtal med en kollega efter en av de 

planerade intervjuerna och bidrog med bra empiri då respondenten hade mycket 

synpunkter och åsikter om studiens ämne. Respondenten som är auktoriserad 

redovisningskonsult hade hört större delen av intervjun och diskussionen utgick ifrån 

kollegans synpunkter och efteråt skrev vi ner vad som sagts. Respondenten godkände 

sedan att empiri från diskussionen togs med i analysen och ansåg själv att en intressant 

diskussion hade förts. 	  

	  

Den andra informella intervjun genomfördes under ett telefonsamtal med en 

auktoriserad redovisningskonsult. Här tilläts också respondenten leda diskussionen för 

att få en djupare förståelse om dennes uppfattningar om ämnet. Telefonintervjuer har 

länge ansetts vara en tvivelaktig forskningsmetod men Denscombe (2009) anser att 

telefonintervjuer idag är mycket vanliga och ger lika ärliga svar som vid personliga 

intervjuer. Detta anser vi är stärker tillförlitligheten i materialet. Denscombe (2009) 

anser också att trots att den visuella kontakten försvinner finns ändå det personliga 

inslaget kvar, liksom tvåvägskommunikationen. Under telefonsamtalets början ställdes 

allmänna frågor om studiens ämne vilket ledde till en informell intervju. Under samtalet 

tilläts respondenten föra diskussionen medan följdfrågor ställdes. 	  
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2.2.3 Datorstödda intervjuer	  
En av intervjuerna gick inte att genomföra som semistrukturerad intervju på grund av 

det geografiska avståndet. För att inte utesluta respondenten skickades ett frågeformulär 

ut via mejl och som beskrevs tidigare valdes därefter ett frågeformulär till att skickas ut. 

När ett frågeformulär används måste forskaren vara väl medveten om man har med 

åsikter eller fakta att göra (Denscombe, 2009). Om man som forskare vill ta reda på 

respondentens subjektiva åsikter eller uppfattningar om ett fenomen måste 

utformningen av frågorna göras på ett visst sätt. En fördel med datorstödda intervjuer är 

att svaren är klara att analysera så fort man får svar (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

nackdel med datorstödda intervjuer är att det lätt blir missförstånd eftersom 

tvåvägskommunikationen försvinner (Denscombe, 2009). För att få respondentens 

subjektiva uppfattning om digitaliseringens påverkan på arbetet innehöll 

frågeformuläret öppna frågor. Vi utgick ifrån samma teman som de semistrukturerade 

intervjuerna vilket har gjort att svaren gått att jämföra.	  

    	  

2.3 Urval	  
I alla typer av undersökningar behöver man göra ett urval (Alvehus, 2013). Alvehus 

(2013) anser att urvalsprinciperna kan se olika ut beroende på vilken metod man väljer 

och att det måste tas med i beräkningen. De olika urval som enligt Alvehus (2013) finns 

är slumpmässiga urval, strategiska urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval. 

Slumpmässiga och strategiska urval kan också benämnas som sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2009). I kvantitativa undersökningar används 

framför allt ett slumpmässigt urval då generaliseringar blir möjliga genom statistiska 

beräkningar. I kvalitativ forskning är det andra urval som dominerar, det finns både 

praktiska och teoretiska skäl till det (Alvehus, 2013). När det gäller intervjuer som vi 

har valt som metod i vår studie blir ett strategiskt urval mest relevant då vi har specifika 

frågor som vi vill att respondenterna ska besvara. Genom ett strategiskt urval vet man 

att de personer som ställer upp innehar erfarenhet och kan ge svar på det som ska 

studeras (Ibid). Vi har i vår studie valt att intervjua redovisningskonsulter och ser 

urvalet som heterogent då vi inte fokuserar på varken kunskap eller erfarenhet utan 

enbart vilken yrkestitel de har. Alvehus (2013) anser att ett heterogent urval ger en 
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bredare insikt i det fenomen som undersöks till skillnad från ett homogent urval som är 

av samma “typ” för att kunna göra jämförelser. Storleken på urval är oftast mindre när 

man gör en kvalitativ studie (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014) vilket 

gjorde att ett mål på tio till tolv respondenter sattes upp. I slutändan gjordes sex 

semistrukturerade intervjuer, två informella intervjuer och två datorstödda intervjuer 

vilket vi anser har bidragit med bra empiri.	  

2.3.1 Respondenter	  
Tio intervjuer utfördes med redovisningskonsulter från nio olika byråer. Nedan beskrivs 

intervjuernas längd och om respondenten är redovisningskonsult eller auktoriserad 

redovisningskonsult. Skillnaden mellan en redovisningskonsult och auktoriserad 

redovisningskonsult beskrivs i avsnitt 3.1.8.	  

	  

Följande intervjuer har genomförts. 	  
Redovisningskonsult	   Titel	   Erfarenhet	   Metod	   Datum	  

A	   Auktoriserad 
redovisningskonsult	  

8	   Semistrukturerad, 32 
minuter, 

bandinspelad	  

7/5-15	  

	   	   	   	   	  

B	   Redovisningskonsult	   5	   Semistrukturerad, 45 
minuter, 

bandinspelad	  

7/5-15	  

	   	   	   	   	  

C	   Auktoriserad 
redovisningskonsult	  

7	   Semistrukturerad, 21 
minuter, 

bandinspelad	  

7/5-15	  

	   	   	   	   	  

D	   Auktoriserad 
redovisningskonsult	  

-	   Informell intervju	   7/5-15	  

	   	   	   	   	  

E	   Auktoriserad 
redovisningskonsult	  

8	   Semistrukturerad, 28 
minuter, 

bandinspelad	  

9/5-15	  

	   	   	   	   	  

F	   Redovisningskonsult	   2	   Semistrukturerad, 29 
minuter, 

bandinspelad	  

9/5-15	  
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G	   Auktoriserad 
redovisningskonsult	  

40	   Informell intervju	   17/5-15	  

	   	   	   	   	  

H	   Auktoriserad 
redovisningskonsult	  

15	   Frågeformulär	   	  

	   	   	   	   	  

I	   Auktoriserad 
redovisningskonsult	  

24	   Semistrukturerad, 48 
minuter, 

bandinspelad	  

17/5-15	  

	   	   	   	   	  

J	   Auktoriserad 
redovisningskonsult	  

10	   Frågeformulär	   	  

	   	   	   	   	  

2.4 Analysmetod	  
Efter att vi genomfört intervjuerna har vi transkriberat och förvandlat tal till text. Det 

finns olika varianter av transkribering och vilken som väljs beror på vilken typ av 

analys man ska göra (Alvehus, 2013). I vår studie har vi valt att transkribera 

intervjuerna genom att göra sammanfattningar av den intervjuades svar och sedan valt 

att plocka ut användbara citat. Sammanfattningar valdes eftersom någon textanalys inte 

ska genomföras. Under transkriberingen strukturerades svaren från intervjuerna om för 

att passa intervjuguiden vilket underlättade analysen och jämförelsen av materialet 

(Trost, 2010). Totalt har 25 sidor transkriberats till sammanfattningar av 

respondenternas svar och totalt finns fem sidor svar från de datorstödda intervjuerna.	  

	  

Efter transkriberingen har svaren lästs flera gånger för att som Alvehus (2013) kallar 

det, skapa en förtrogenhet med materialet. Efter det har materialet kategoriserats utifrån 

teman som har framgått av underlaget. Efter hand har olika relationer mellan 

kategorierna framkommit och underkategorier har skapats. De kategorier som 

framträdde under analysarbetet var de som berörde redovisningsprogrammens 

utveckling i form av bättre användarvänlighet och integrationsmöjligheter. Effektivitet, 

arbetsspecialisering och arbetsfördelning var också specifika teman som togs upp av 

respondenterna och blev enskilda kategorier efter analysarbetet. 	  
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Vi har i vår intervjustudie valt att, i de fallen vi fick spela in allt som sägs. Alvehus 

(2013) skriver att det både finns för- och nackdelar med att spela in en intervju, det kan 

till exempel störa den intervjuade och begränsa hur öppen personen kommer vara. Vi 

anser inte att vårt ämne är direkt känsligt för respondenterna men har ändå valt att 

presentera alla svar anonymt och hoppas på så vis få så öppna och ärliga svar som 

möjligt. En fördel med bandinspelning är att den som intervjuas vet att det han eller hon 

säger uppfattas ord för ord (Alvehus, 2013). Om den som intervjuas inte tillåter 

inspelning krävs det att anteckningar förs, risken är dock att det som sägs kan bli 

förändrat på vägen och det som skrivs ner blir intervjuarens tolkning (Ibid). I vårt arbete 

behövde vi inte ta hänsyn till den risken då alla respondenter godkände att intervjuerna 

spelades in.	  

	  

2.5 Sekundärdata 	  
För att få ett djupare analyskapitel valde vi att använda oss av sekundär data, detta på 

grund av att användbara och jämförbara citat till studiens empiri hittades. Materialet är 

hämtat från tidningen Balans som ges ut av branschorganisationen för revisorer, 

redovisningskonsulter och rådgivare (FAR) som vi anser är en tillförlitlig källa. Citaten 

är skrivna av personer som är högt uppsatta inom branschen och kunniga inom 

ämnesområdet. 	  

2.6 Tillförlitlighet	  
För att beskriva kvalitén i den data som samlats in används begrepp som validitet och 

reliabilitet. Kravet för validitet innebär att det insamlande materialet ska vara relevant 

och gå att koppla till problemformuleringen (Denscombe, 2009). Validitet handlar om 

att metoderna som används för att erhålla data kan anses som exakta och riktiga och i en 

kvalitativ studie gäller det under hela forskningsprocessen. Alvehus (2013) beskriver en 

annan dimension inom validitet vid namn autenticitet. Autenticitet innebär att resultaten 

ska vara autentiska vilket innebär att resultaten ska stödja sig på bevisliga grunder. Vi 

anser att vår studie har en hög autenticitet då vårt analys- och resultat kapitel är 

uppbyggt utifrån empiriskt material från semistrukturerade intervjuer, informella 
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intervjuer och datorstödda intervjuer. Då studiens syfte utgår från redovisningskonsulter 

uppfattningar anser vi att intervjuer som metod bidrar till en hög validitet.	  

	  

En viktig faktor när det gäller kvalitet är bedömningar, inte bara i den egna 

skrivprocessen utan även så att uppsatsen kan bedömas av läsaren (Alvehus, 2013). 

Under hela studiens gång har bedömningar gjorts om teorier, urval och lämpliga 

metoder. Alvehus (2013) menar att dessa bedömningar och de argumentationer som 

görs för varje val skapar kvalitet och gör att läsaren kan skapa sig en egen uppfattning. 	  

	  

Kapitel 3	  
Teori  	  

	  

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden och studiens referensram. 

Bakgrunden inkluderar viktiga begrepp som vi kommer använda oss av för att beskriva 

och analysera hur den digitala utvecklingen har påverkat redovisningskonsulters arbete. 

Den teoretiska bakgrunden kommer börja med en presentation och diskussion av 

digitaliseringen och informationsteknologi som är studiens centrala begrepp. Vi 

kommer sedan redogöra för redovisningskonsulternas yrkesroll och därefter kort göra 

en jämförelse mellan redovisningskonsulter och revisorer för att klargöra skillnaden 

mellan dessa. Efter den teoretiska bakgrunden presenteras den teoretiska referensramen 

som beskriver struktur- och omdömesperspektiven som studiens analysverktyg. 

Referensramen innehåller även diskussioner om struktur- och omdömesdebatten och 

arbetsspecialisering. Vi avslutar teoriavsnittet med teorier kopplade till yrkesrollen. 	  

3.1 Digitalisering	  
Det finns en pågående diskussion om hur datorteknik tar över vårt samhälle. I centrum 

för diskussionen står digitalisering inom arbetslivet och hur IT-utvecklingen tar över 

våra jobb. Rifkin (1996) beskriver utvecklingen genom följande beskrivning: 	  

	  
Förr var alla på gården, sedan tog maskinerna över och alla gick till fabrikerna. 
Sedan på 1970-talet och 80-talet började även fabrikerna automatiseras, så vi 
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gick till tjänstebranscherna. Teknologin utvecklas dock lika snabbt nu som då 
vilket gör att vi kommer kunna handla och betala utan kassörska. De 
traditionella jobben, även inom tjänstesektorn, kommer försvinna.	  

	  

Det är så samhället ser ut idag, rutinartade arbetsuppgifter har överförts till datorer och 

drivkraften bakom digitaliseringen är nu möjligheterna att låta datorer med allt högre 

effektivitet utföra allt mer kvalificerade arbetsuppgifter (Nationalencyklopedin, 2015b). 

Stranne (2004) anser att digitaliseringens utveckling är en del av den tredje industriella 

revolutionen som har inneburit flera betydande förändringar för samhället. 

Rationaliseringsvinster, ökad produktivitet och minskad bemanning är några av dessa 

förändringar. 	  

	  

En bransch som genomgått stora förändringar såsom ovan i och med digitaliseringens 

framfart är detaljhandeln. Förändringarna ligger i att konsumenter numera handlar 

större delen via e-handel och på så sätt minskar omsättningen för fysiska butiker. 

Förändringen har minskat arbetstillfällen hos detaljhandeln men öppnat upp nya tjänster 

inom e-handeln och hos andra branscher som logistik och systemutveckling. Till 

skillnad från detaljhandelns påverkan står redovisningsbranschen möjligtvis inför en 

ännu större förändring. Redan i starten av digitaliseringens utveckling kunde man 

snabbt se förändringar inom redovisningsbranschen. Bokföring, löneberäkning och 

lagerhantering är exempel på arbetsuppgifter som tidigt digitaliserades och 

automatiserades. Utifrån förändringar som dessa anser forskare att 

redovisningskonsulters arbete har gått från bokförare till rådgivare (Goretzki et al., 

2013) eller som vissa anser, att de är en blandning av båda yrkesrollerna (Burns & 

Vaivio, 2001; De Loo et al., 2011). Gränsen mellan yrkesrollerna uppfattas som otydlig 

vilket i sig kan vara ett hot mot redovisningskonsulternas yrkesidentitet (Bromér, N. & 

Kuchak, B., 2013). Tidigare forskning visar att det finns en starkt samband mellan 

yrkesroll och yrkesidentitet och att effektiviteten hos medarbetare beror på känslan av 

yrkesidentiteten.	  
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Som ovanstående visar finns det en rad olika förändringar som digitaliseringen har gett 

upphov till inom redovisningsbranschen. Redovisningskonsulternas yrkesroll har 

förändrats och arbetsuppgifter som rådgivning är idag en viktig del i deras arbete. 	  

3.2  Informationsteknologi	  
Under 1990-talet pekades IT ut som den viktigaste drivkraften för industriella- och 

samhälleliga förändringar. Detta genom de möjligheter som den snabba ökningen i 

datorernas prestanda tillsammans med kapacitetsökningen i det globala telenätet 

inneburit. Lägre kostnader för dataöverföring och tillgången till datorer med högre 

kapacitet har skapat flera möjligheter till att utveckla arbetsmetoder inom 

redovisningsbranschen. IT har därmed öppnat upp “nya dörrar” för strukturomvandling4 

med konsekvenser inom samhälls- och arbetslivet (Nationalencyklopedin, 2015c). Det 

finns de som menar att vi idag lever och arbetar i informationssamhället och att 

förändringen är så omfattande att den förtjänar en ny etikett (Alvehus & Jensen, 2015). 

IT-utvecklingen har också skapat bättre möjligheter till parallellarbete, geografiskt 

oberoende av var arbetsuppgifter utförs och en reducering av tidskrävande rutinarbete 

och mellanled (Davenport, 1993)(refererad i Nilsson, 2000, s.33).	  

	  

Bierstaker et al. (2001) skriver om revisionsprogram online och hur de öppnat upp tid 

för mer komplexa uppgifter såsom att förstå kunders företag. Dessa system finns även i 

redovisningsbranschen och är webbaserade bokföringssystem, ofta kallade 

molnbaserade tjänster (cloud-computing) då informationen lagras i det digitala nätet. 

Förut fanns bara skrivbordsprogram, även kallat on-premise, som endast en användare 

hade tillgång till men med dagens teknologi har molntjänsterna utvecklats. Molntjänster 

levereras till användare via nätverket, som sedan i gengäld får betala för vad de 

använder. De mest utvecklade tjänsterna kan delas mellan flera användare och kan nås 

från vilken dator som helst (Boillat & Legner, 2013). 	  

	  

Användandet av IT har förbättrat effektiviteten och genom dess pålitlighet samt 

noggrannhet stärker IT produktiviteten (Manson et al., 2001). Enligt March och Smith 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Strukturomvandling är förändring i samhällsekonomins sammansättning. Strukturomvandlingen beror 
oftast på ökad produktivitet vilket frigör arbetare som därför måste byta bransch.	  
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(1995) är programvarorna som används av bland annat revisions- och 

redovisningsbranschen väl strukturerade och Öhman (2007) anser att IT har bidragit till 

ett mer strukturerat arbete. 	  

	  

Som vi ser ovan utgör IT en strategisk resurs som enligt Nilsson (2000) kan innebära 

både hot och möjligheter för byråerna. Hot kan för revisionsbyråer komma från nya och 

oväntade håll. Ett sådant område är huruvida säkerheten i de nya datorprogrammen är 

tillförlitliga (för vidare läsning se Gritzalis, Mitchell, Thuraisingham & Zhou, 2014; 

Takabi, Joshi & Ahn, 2010). En fördel med IT anser Nilsson (2000) är dess potential att 

reducera eller eliminera den mänskliga arbetsinsatsen och skapa en mer strukturerad 

process. Doost (1999) pekar på vikten av att redovisningskonsulter måste utveckla sin 

tekniska förmåga för att kunna utnyttja de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. 

Att programvarorna ständigt utvecklas innebär att de anställda inom branschen måste 

vara villiga att lära sig nya arbetsmetoder. Den snabba utvecklingen med låga kostnader 

för dataöverföring, tillgången till datorer med hög kapacitet och nya möjligheter för 

interaktion mellan datorer och människor har inneburit flera möjligheter för 

redovisningskonsulters arbetsmetoder.	  

	  

3.3 Redovisningskonsulter   	  
FAR ändrade år 2007 sin profession och gick från att vara en branschorganisation för 

revisorer till att bli en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare. En redovisningskonsult erbjuder redovisningstjänster, allt från att sköta 

löpande bokföring till hjälp med deklarationer, årsredovisningar och andra finansiella 

rapporter. Att arbeta som redovisningskonsult innebär därmed varierande 

arbetsuppgifter och att det krävs en bred kunskap inom ämnet. En redovisningskonsult 

arbetar nära kunderna i det dagliga arbetet och kan arbeta med små eller stora företag i 

olika branscher (FAR, 2013e).  Kundkontakten som redovisningskonsulter har gör att 

de är väl insatta i företagets verksamhet och vid beslutstillfällen är 

redovisningskonsulten en tänkbar rådgivare för företaget (FAR, 2013a). Detta ställer 

krav på redovisningskonsulterna att det är villiga att utvecklas och hela tiden hålla sig 

uppdaterade för att kunna bevisa för kunden att de är i behov av deras kunskap. 	  
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År 2010 avskaffades revisionsplikten som innebär att små företag har möjlighet att välja 

om de vill ha en revisor. Den förändringen har gett redovisningskonsulterna en större 

marknad och att fler företag är intresserade av deras tjänster. Det är 

redovisningskonsulten och uppdragsgivaren som förhandlar fram vad 

redovisningsuppdraget ska innehålla. En utvärdering med hänsyn till risk och 

objektivitet ska göras innan uppdraget accepteras och redovisningskonsulterna får inte 

utföra något annat än det som avtalats när arbetet är accepterat (FAR, 2012). Förutom 

detta har redovisningskonsulterna även ett rådgivaransvar gentemot företaget (FAR, 

2013e). 	  

      	  

Alla redovisningskonsulter som är verksamma inom branschen har möjlighet att ansöka 

om att bli auktoriserade redovisningskonsulter om de uppfyller de krav som finns enligt 

lag. För att kunna ansöka krävs det att man har en företagsekonomisk utbildning samt 

arbetat praktisk minst tre till fem år (FAR, 2013c). För att bli auktoriserad 

redovisningskonsult behöver man vara medlem i Föreningen för Auktoriserade 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR) eller Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Auktorisationen regleras inte i lag utan görs av 

branschorganisationerna FAR och SRF och anses vara en kvalitetsstämpel (Ibid). 

Auktoriserade redovisningskonsulter ska uppdatera sin titel vart sjätte år genom att göra 

en kvalitetskontroll. Detta görs för att säkerställa att de är uppdaterade inom ämnet och 

för att säkerställa att de håller kvalité i sitt arbete. För uppdragsgivaren innebär det en 

trygghet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult och genom det försäkrar man 

även att uppdragen håller kvalité (FAR, 2013c). För auktoriserade 

redovisningskonsulter finns särskilda standarder som måste följas, detta ramverk kallas 

för Reko och står för Svensk standard för redovisningstjänster (FAR, 2013c). Reko är 

framställt av FAR och SRF då det saknades en samlad normgivning för god sed för 

redovisningstjänster i Sverige. Dessa rekommendationer kom ut år 2008 med avsikten 

att underlätta arbetet för auktoriserade redovisningskonsulter, men utgör även bra 

riktlinjer för redovisningskonsulter. Rekommendationerna är till för att ge vägledning 

för att redovisningen och att de tjänster som utförs ska hålla hög kvalité (SRF, 2014). 

En viktig förändring som gjordes i Reko under 2014 var att standarden på flera områden 
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har öppnats för redovisningskonsultens professionella bedömning. Detta kommer till 

uttryck i att flera ”ska” har ersatts med ”bör” för att göra det möjligt att anpassa 

tillämpningen till olika förutsättningar i olika uppdrag (Tidningen Konsulten, 2014).	  

	  

Enligt De Loo et al. (2011) finns det inte mycket tidigare forskning om 

redovisningskonsulter, men numera är det ett område där allt mer forskning genomförs, 

speciellt vad gäller redovisningskonsulters arbetsuppgifter. Redovisningsbranschen är 

en av många branscher som har förändrats i och med utvecklingen av teknologi. I De 

Loo et al. (2011) beskrivs det som att vissa forskare har kommit fram till att 

redovisningskonsulter fortfarande är bokförare medan andra påstår att de snarare är 

rådgivare. Detta gör det intressant att se hur redovisningskonsulter uppfattar deras 

yrkesroll och vad deras uppfattningar är. 	  

	  

3.4  En jämförelse mellan redovisningskonsulter och revisorer	  
Den största skillnaden mellan revisorer och redovisningskonsulter är att revisorer 

granskar företags räkenskaper medan redovisningskonsulter hjälper företag med den 

löpande bokföringen och numera även rådgivning. Redovisningskonsulter arbetar oftare 

närmre kunderna än vad en revisor gör vilket kan vara en anledning till att 

redovisningskonsulter ofta ses som en naturlig rådgivare för företag. 	  

	  

Revisorer och redovisningskonsulter arbetar nära varandra och många 

redovisningskonsulter är anställda på revisionsbyråer (FAR, 2013a). Flera 

revisionsbyråer erbjuder mer redovisningstjänster och enligt Carrington (2014) kan 

revisionsbyråer numera ses som konsultföretag där en del av arbetet är revision. Det 

finns både auktoriserade redovisningskonsulter och auktoriserade revisorer. För att få 

dessa titlar måste man ha praktisk erfarenhet inom branschen och sedan ska titlarna 

förnyas för att se att de ständigt håller sig uppdaterade. För en revisor ska titeln förnyas 

efter fem år och för redovisningskonsulter efter sex år (FAR, 2013b; FAR, 2013c). Som 

revisor har du även möjligheten att bli auktoriserad redovisningskonsult som innebär 
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dubbla titlar och möjlighet till nya arbetsuppgifter.         

  	  

Redovisningsbranschen är under ständig utveckling både nationellt och internationellt. 

Förändringarna i branschen ställer krav men det innebär också att det finns bra 

möjligheter till utveckling. Utvecklingen ställer krav på de som är verksamma i 

branschen att följa med i utvecklingen och ständigt vara uppdaterad om till exempel nya 

lagförändringar (FAR, 2013d). Detta för att säkerställa att kraven på kvalité bibehålls i 

arbetet. 	  

	  

Teoretisk referensram 	  

3.5 Strukturperspektivet	  
Det finns två centrala begrepp som vuxit fram inom revisionsprocessen, dessa är 

struktur “structure” och bedömningar/omdöme “judgment”.	  

 Cushing och Loebbecke (1986:32) definierar struktur som:	  

… a systematic approach to auditing characterized by a prescribed, logical 
sequence of procedures, decisions, and documentation steps, and by 
comprehensive and integrated set of audit policies and tools to assist the auditor 
in conducting the audit.	  

	  

Definitionen av struktur i Cushing och Loebbecke (1986) riktar sig mot 

revisionsprocessen men vi anser att det är en bra reflektion över hur strukturerade 

redovisningsmetoder är uppbyggda. Studien utgår därför ifrån tidigare forskning av 

struktur inom revisionsprocessen trots att vi, i denna studie, analyserar 

redovisningskonsulternas uppfattningar om digitaliseringens påverkan inom 

redovisningsprocessen. 	  

	  

Tidigare forskning om digitaliserade och allt mer strukturerade arbetsmetoder är 

inriktade på revisionsprocessen (Cushing & Loebbecke, 1986; Dirsmith & Mcallister, 

1982; Power, 2003; Solomon & Trotman, 2003; Smith et al., 2001) och hur eller varför 
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byråer tenderar att blir mer strukturerade.	  Många av de större revisionsbyråerna har 

genomfört stora förändringar i sina revisionsmetoder de senaste decennierna (Cushing 

& Loebbecke, 1986; Solomon & Trotman, 2003) och dessa förändringar har särskilt 

riktat sig mot mer struktur och/eller formalisering av byråernas revisionsmetoder. 

Motiven för dessa förändringar var bland annat att företagen hade ett behov av att 

kontrollera kostnader och utföra en revision mer effektivt, samt att det sågs som ett sätt 

att differentiera sig på marknaden. En vilja att differentiera sig kom på grund av den 

ökade priskonkurrensen (Cushing & Loebbecke, 1986). Priskonkurrensen på 

marknaden är även inom redovisningsbranschen hög och en effektiv 

redovisningsprocess såsom revisionsprocessen är ett måste (Ibid). Ett annat viktigt 

motiv för utvecklingen av mer strukturerade metoder är de misslyckanden som har 

uppstått vid genomförande utan en tydlig struktur. Det har genom studier visat sig att 

revisorer gör skilda bedömningar utifrån samma beslutsunderlag. Syftet var att 

strukturerade arbetsmetoder skulle skapa mer objektiva och standardiserade 

bedömningar för att öka revisionens kvalité (Öhman, 2006). 	  

	  

Överlag är kunder idag mer medvetna om skillnader i både kostnad, effektivitet och 

kvalité och är därför även mer medvetna om vilken revisions- eller redovisningsbyrå 

man väljer. Detta leder till ökad konkurrens på marknaden och ökade krav på prestation. 

Cushing och Loebbecke (1986) anser att strukturerade metoder kan hjälpa byråerna. 

Många använder till exempel sina revisionsmetoder som ett marknadsföringsverktyg för 

att på så vis differentiera sig på marknaden och vinna kunders förtroende (Cushing & 

Loebbecke, 1986). Som respons på de regelverk som finns inom revisions- och 

redovisningsbranschen anses en strukturerad metod kunna underlätta för 

kvalitetskontroller på arbetet och minska risken för rättsliga tvister. Det finns även en 

ökad komplexitet i teknologin hos företag, Cushing och Loebbecke (1986) menar att 

strukturerade metoder kan erbjuda specialiserade verktyg som lättare kan hjälpa 

revisorn att förstå och kunna hantera komplexa miljöer. 	  

	  

Det finns både fördelar och nackdelar med en strukturerad metod. En nackdel kan vara 

att det finns en bristande flexibilitet i strukturerade metoder (Cushing & Loebbecke, 
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1986). En strukturerad metod kan också bidra till ett mekanistiskt tänkande hos 

användaren och att viktig information förbises (Ibid). Det finns forskning som visat att 

ostrukturerade organisationer enklare hanterar komplexa situationer än vad 

strukturerade organisationer gör (Schroeder, Reinstein & Schwartz, 1996). Struktur kan 

också påverka revisorn negativt då möjligheten till bedömningar nästintill försvinner. 

Detta kan leda till att kvalificerade revisorer lämnar branschen för mer utmanande 

arbete (Ibid). 	  

	  

Som vi nämnt arbetar revisorer och redovisningskonsulter nära varandra och 

branscherna går mer och mer mot att bli en. Utifrån det anser vi att tidigare forskning 

om struktur blir relevant även på redovisningsbranschen och utvecklingen av deras 

arbetsmetoder. 	  

	  

 3.5.1 Arbetsfördelning/Arbetsspecialisering	  

Arbetsfördelning och arbetsspecialisering är två begrepp som framträtt under 

intervjuerna och vi vill med det här kapitlet beskriva dessa begrepp för att enklare 

kunna förstå det empiriska materialet.  	  

Filosofin om vetenskaplig arbetsfördelning grundades under tidigt 1900-tal av Frederick 

Winslow Taylor då en önskan om effektivare arbetsmetoder kom. Enligt Taylor (1914) 

skulle industriproduktionen effektiviseras om vetenskapliga metoder låg som grund för 

arbetet och om ledningen för företaget baserades på vetenskap. Att låta arbetarna bära 

ansvaret för planeringen av produktionen ansåg Taylor (1914) skulle leda till 

ineffektivitet och ekonomisk förlust. Efter att etableringen av vetenskaplig 

arbetsfördelning kom, grundades flera arbetsmetoder som hanterar ett effektivare 

arbetssätt. Det som önskades åstadkommas var reducering av onödig resursanvändning 

och istället en arbetsspecialisering (Karlöf, 2009). I och med digitaliserade 

arbetsmetoder kan vi se att det inom redovisningsbranschen sker allt mer 

arbetsspecialisering. Numera klarar redovisningsprogrammen av allt mer 

arbetsuppgifter och komplexa situationer (Cushing & Loebbecke, 1986) vilket innebär 
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att redovisningskonsulterna kan fokusera på svårare och mer kvalificerade 

arbetsuppgifter. 	  

	  

3.6 Omdömesperspektivet	  
Det andra centrala begreppet inom revisionsprocessen som handlar om subjektiva 

bedömningar ”judgment” beskrivs av Öhman (2007) som något som betonar 

revisorernas erfarenhet och deras förmåga att ta olika aspekter under övervägande och 

att därefter göra bedömningar. Revisionen anses som en starkt reglerad verksamhet men 

baseras trots det på revisorernas professionella omdöme (Öhman, 2004). Likt 

strukturbegreppet anser vi att begreppet “judgment” går att tillämpa på 

redovisningsprocessen och studien utgår därför från tidigare forskning inom 

revisionsprocessen trots att vi analyserar redovisningskonsulters uppfattningar om 

digitaliseringens påverkan inom redovisningsprocessen.  	  

	  

Tidigare forskning visar på att IT och mer struktur har förändrat möjligheten till 

subjektiva bedömningar. Det finns en risk att redovisningskonsulter förlitar sig mer på 

strukturen och resultaten i redovisningsprogrammen än på sina egna bedömningar när 

redovisningsprogrammen utvecklas och arbetsmetoder automatiseras. Inom 

revisionsprocessen har det varit tydligt att revisorer kan bli mekaniska i sina 

bedömningar om processen är väl strukturerad (Cushing & Loebbecke, 1986). 	  

	  

Öhman (2004) skriver om att revisionens genomförande bygger på revisorernas 

professionella omdömen och på deras subjektiva bedömningar. Denna aspekt som 

Öhman (2004) beskriver kommer ifrån att vi använder oss av ett principbaserat 

regelverk som lämnar revisorn och professionen med mer utrymme till bedömningar. 

Det verkar trots ett större inslag av ”structure” än “judgment” inte finnas någon vilja att 

utöka den mindre domänen av revisorerna (Öhman, 2007). Kanske är det som Öhman et 

al. (2006) skriver att revisorer är regelföljare som hellre “gör rätt saker” än att “göra 

saker rätt”, även Francis (1994) tar upp hur en strukturerad process gör att revisioner 

blir mer inriktade på att producera dokument än på att göra en revision. Till skillnad 
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från många andra anser Fischer (1996) att vi måste förstå värdet i revisorers 

bedömningar om vi vill förstå och effektivt kunna hantera och förbättra revisionens 

effektivitet genom ny teknik (Öhman, 2004).	  

	  

Professionella omdömen och subjektiva bedömningar finns i både revisions- och 

redovisningsprocessen. Definitionen om subjektiva bedömningar inom 

revisionsprocessen som Öhman (2007) ger anser vi även kan relateras till 

redovisningsprocessen. Även redovisningskonsulter gör bedömningar utifrån erfarenhet 

och med förmågan att ta olika aspekter under övervägande. Vad, hur och när man ska 

redovisa är i slutändan en bedömningsfråga (FAR, 2014). Inom redovisningsprocessen 

har vi ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller bedömningar. Till skillnad 

från revisorerna har redovisningskonsulter ett rådgivaransvar i och med att de arbetar 

närmre kunderna (FAR, 2013e). Detta innebär att redovisningskonsulter får ett större 

ansvar på företagen och företaget kan rådfråga eller diskutera idéer när de behöver hjälp 

med exempelvis investeringar. 	  

	  

3.7 Structure-/judgment dilemmat	  
Inom revisionsbranschen finns det en pågående forskningsdebatt som grundar sig på̊ 

struktur kontra bedömning i revisionsprocessen. Tidigare forskning beskriver att 

debatten om ”structure” kontra ”judgment” växte fram i försöken att bedöma 

revisionens effektivitet (Öhman, 2007). Även Dirsmith och McAllister (1982) tar upp 

starten av debatten men konkretiserar problemet i termer av skillnaden mellan högt 

strukturerade, formella metoder, med de som ger mer utrymme för subjektiva 

bedömningar utifrån ett “organiskt” versus ett “mekaniskt” synsätt. Structure-/judgment 

dilemmat avser skillnaden mellan en formell strategi och möjligheten till individuell 

bedömning. Strukturperspektivet tar upp hur användningen av IT, checklistor och 

frågeformulär påverkar en revisors arbete. Omdömesperspektivet beskrivs som något 

som betonar revisorernas erfarenhet och förmåga att göra professionella subjektiva 

bedömningar (Öhman 2007). 	  
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Forskning om huruvida subjektiva bedömningar minskar med mer strukturerade 

tillvägagångssätt har ökat. Cushing och Loebbecke (1986) bekräftar till och med ett 

samband mellan företag som använder strukturerade metoder och minskade möjligheter 

att tillämpa professionella bedömningar. Det finns även studier som visar att revisorer 

med mer strukturerade revisionsmetoder förlitar sig för mycket på vissa resultat och 

missar saker i komplexa situationer (Schroeder et al., 1996).	  

	  

Enligt Öhman (2004) är revision en dubbelbottnad verksamhet. Samtidigt som 

verksamheten utgår från den enskilda revisorns kunskap, erfarenhet och integritet så 

styrs den i stor omfattning av regler och riktlinjer. Enligt Power (2003) förekommer det 

alltid inslag av personliga ställningstaganden när en revision genomförs, oavsett 

försöken att med hjälp av en fast struktur försöka styra revisionsprocessen (refererad i 

Öhman, 2007, s. 43). Det intressanta är således inte om man ska följa ”structure” eller 

”judgment” utan vilken grad av inflytande som respektive inriktning ges. 	  

	  

3.8 Yrkesroll i förändring	  
Utifrån tidigare forskning inom de begrepp som bygger upp vårt teorikapitel kan vi se 

att redovisningskonsulternas yrkesroll har varit under förändring de senaste 

decennierna. Förändringar	   inom	   redovisningsbranschen	   påverkar	   i	   sin	   tur	  

redovisningskonsultens	   yrkesroll	   och	   yrkesidentitet	   vilket gör att nedanstående 

teorier blir relevanta för studien. 	  

	  

3.8.1 Professionsteori	  

En av förändringarna som skett för redovisningskonsulterna är att det blir allt vanligare 

att revisionsbyråer erbjuder redovisningstjänster. Den här förändringen har pågått ett tag 

och som beskrivs i avsnitt 3.4  är revisionsbyråer idag mer som ett konsultföretag där 

enbart en del av arbetet består av revision. Den här utvecklingen har bidragit till att 

revisions- och redovisningsbranschen mer och mer går mot en profession. Revisorer 

kan även ansöka om att vara auktoriserade redovisningskonsulter vilket innebär att de 

kan ha dubbla titlar (FAR, 2013b) och att linjerna mellan de två professionerna suddas 
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ut ännu mer. Det är enligt forskare svårt att förklara vad en profession direkt är. De 

flesta forskare är däremot överens om att professioner är kopplat till högre utbildning 

och att kunskap som professionerna besitter är viktiga för samhällets välfärd (Brante, 

2009). Brante (2009) menar att samhället ser de med professionella yrken som 

förebilder och att de inser svårigheterna i deras arbete. Revisionsbyråer är 

professionella organisationer och de anställda och deras kunskap blir organisationens 

viktigaste resurs. Professionsteori kan förklaras som kunskap som är eftertraktad och 

svår att finna på egen hand (Brante, 2005). Förändringen som innebär att revisorer och 

redovisningskonsulter ingår i samma profession tror vi kan ha stor påverkan på hur 

redovisningskonsulternas yrkesroll uppfattas och hur redovisningskonsulterna själva ser 

på sin yrkesroll. 	  

	  

Tidigare forskning menar att förändringar inom yrkesrollen också påverkar 

yrkesidentiteten vilket kan påverka känslan av stabilitet, tillhörighet och värderingar 

samt att det påverka tvetydighet hos yrkesutövaren. För redovisningskonsulter blir det 

här intressant då de förändringar som sker gör att redovisningskonsulter dels har en 

tydlig branschglidning med managementbranschen och dessutom arbetar nära revisorer. 

Dessa förändringar kan ge upphov till att redovisningskonsulter inte längre känner att 

de tillhör en tydlig yrkesgrupp vilket kan leda till förändringar inom engagemang, 

delaktighet och lojalitet (Bromér & Kuchak, 2013).	  

	  

	  

3.8.2 Byråkultur	  

Tidigare forskning visar på att revisionsbyråer har en stark byråkultur (Broberg et al., 

2015). I och med de förändringar revisions- och redovisningsbranschen står inför anser 

vi att den starka byråkulturen kan påverka hur utvecklingen av digitaliseringen 

accepteras inom byråerna. För revisionsbyråerna är det viktigt att alla följer en 

gemensam byråkultur vilket innebär att revisorer och redovisningskonsulterna påverkas 

av varandra. Byråkultur och aspekter som medarbetare, chefer, ledarstilar och fysiska 

miljöer har enligt forskning en kraftig påverkan på den individuella uppfattningen om 

hur individen känner, vilket vidare påverkar välbefinnandet (Broberg et al., 2015). 	  



Brindsjö & Johansson	  

33	  

	  

Kapitel 4	  
Empiri och analys	  

	  

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av det empiriska materialet. 

Forskningsfrågan i denna uppsats avser att beskriva och analysera 

redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på deras arbete 

samt om och hur de anser att det har påverkat tyngdpunkten mellan struktur och 

bedömningar i arbetet. För att kunna besvara forskningsfrågan inleds kapitlet med en 

redogörelse för respondenternas mest använda verktyg och därefter presenteras empiri 

kopplat till den digitala utvecklingens påverkan på redovisningskonsulters arbetssätt. 

Där tar vi upp de faktorer som respondenterna främst anser påverkat den digitala 

utvecklingen. Vidare analyseras dessa utvecklade arbetssätt med hjälp av tidigare 

forskning och våra analysverktyg struktur- och omdömesperspektiven. I slutet på 

kapitlet presenteras även empiri kopplat till den digitala utvecklingens påverkan på 

yrkesrollen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 	  

	  

4.1 Den digitala utvecklingen	  
I det här avsnittet kommer vi att beskriva och analysera hur redovisningskonsulter 

uppfattar den digitala utvecklingen. Som beskrivs i teoribakgrunden har digitaliseringen 

och utvecklingen av mjukvaran varit med och påverkat arbetsmetodernas utveckling 

sedan tidigt 1940-1950-tal (Davenport, 2013; Garfinkel, 1999). Denna utveckling 

bekräftas i vår studie genom citat som,	  “Vi gör ingenting manuellt längre utan allt görs 

elektroniskt”, som en av respondenterna uttryckte det. Alla respondenter är eniga om att 

arbetsmetoderna har digitaliserats i stor utsträckning. Vidare beskrivs utvecklingen 

enligt nedan. 	  

	  

Förr gjorde man alla bilagor manuellt, med penna och papper, och då satt det en 
person och renskrev det efter. Efter renskrivning gick det tillbaka igen för en 
koll av personen som ursprungligen skrivit det. Idag gör man allting själv via 
datorn och det krävs ingen renskrivning eller extra person för det. 	  
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Ovanstående citat är ett av många som gör att man kan dra slutsatsen att digitaliseringen 

av arbetsmetoder har förändrat hur redovisningskonsulter arbetar. Nedanstående tabell, 

tabell 4.1, bekräftar också att respondenterna i vår studie anser att datorn är deras mest 

använda verktyg, en stor skillnad mot förr menar respondenterna. Respondenternas 

uppfattningar om vad de anser om den digitala utvecklingens påverkan diskuteras i 

kommande avsnitt. 	  

Tabell 4.1 Användning av datorn per respondent och arbetsdag. 	  

Redovisningskonsult      	   Respondentens bedömning om användning av 

datorn per arbetsdag	  

A	   100 %	  

B	   90 %	  

C	   95 %	  

D	   100 %	  

E	   75 %	  

F	   100 %	  

G	   100 %	  

H	   100 %	  

I	   100 %	  

J	   100 %	  

	  

	  

Utöver datorn nämnde respondenterna kunskap som ett av deras viktigaste verktyg men 

anser att det är en självklarhet för att kunna utföra sitt arbete som redovisningskonsult. 

Som beskrivs i teorin är redovisningskonsulters arbetsuppgifter något som det forskats 

mycket om under senare år och enligt teorin innehar redovisningskonsulter tillräckligt 

med kunskap för att kunna arbeta såväl både med bokföring som med utvecklings- och 

investerings frågor (De Loo et al., 2011; Goretzki et al.; 2013). 	  
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Ovanstående empiri visar på en intressant diskussion av balansen mellan den digitala 

utvecklingen och människors kunskap. Kunskapen och professionella bedömningar är 

en viktig del inom redovisningsbranschen då regler och rekommendationer utgår ifrån 

att varje fall är unikt, vilket gör att datorn i många fall inte kan ta över människans 

bedömningsarbete utan får bistå som ett effektivt verktyg. En av respondenterna 

uttryckte sambandet med följande citat, “Det absolut viktigaste verktyget är kunskap. 

Utöver detta är bra programvaror centralt för att kunna bedriva effektiv verksamhet”. 	  

	  

Efter att ha studerat materialet från intervjuerna gick det att, till del, kategorisera 

utvecklingen av redovisningskonsulternas arbete. Nedan presenteras dessa aspekter och 

hur respondenterna anser att den digitala utvecklingen har påverkat deras arbetssätt. 	  

4.1.1 Automatisering	  

	  
Utvecklingen av digitaliseringen och IT har dels förändrat hur redovisningskonsulter 

arbetar men det har också gjort att vissa delar av redovisningskonsulters arbete har 

tagits över av digitaliserade och automatiserade processer. De delar som automatiserats 

är kunskapslåga uppgifter där människan inte tillför något extra värde. Andersson 

(2015) beskriver att rutinbetonade arbetsuppgifter idag är digitaliserade och att företag 

inte längre behöver se sina pappersfakturor. Många av respondenterna säger att fler och 

fler av deras kunder börjat använda sig av digital fakturahantering.	  

Redovisningskonsulterna som bara sitter och knappar in kommer att försvinna. 
Många använder redan scanning av fakturorna och automatisk bokföring, då är 
det viktigt att vara bra på rådgivning. 	  

	  

Automatiseringen har reducerat arbetskraften och datorer har tagit över arbetsuppgifter 

som tidigare genomfördes manuellt. Respondenterna anser att då processerna blir 

digitaliserade och kunderna kan göra mer på egen hand är det viktigt att kunna bidra 

med mer kunskap till sina kunder. Som citatet ovan beskriver innebär automatiseringen 

att redovisningskonsulter idag lägger mer tid på rådgivning. På senare år uppger 

majoriteten av respondenterna att arbetsuppgifterna har förändrats från att vara 

bokförare till mer rådgivare. Att rådgivningen ökat ser respondenterna som en fördel 
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därför att det är lättare att ta bra betalt för den tjänsten. En av respondenterna bekräftar 

det med följande citat:“... mer rådgivning nu än förr, vilket är bra då man kan ta mer 

betalt”. Respondenten menar att det gäller att vara konkurrenskraftiga och samtidigt 

tjäna pengar, ett företag går inte att driva utan god lönsamhet. Detta uttrycks även i 

Burns och Vaivio (2001), De Loo et al. (2011) och Goretzki et al. (2013) vars forskning 

tar upp att redovisningskonsulters arbetsuppgifter numera består av både bokföring och 

rådgivning. Tidigare forskning tar även upp hur en mer automatiserad process frigör tid 

till mer komplexa arbetsuppgifter och hur kostnadsbesparingar blir möjliga (Bamber et 

al., 1989). Lennartsson (2014) anser dessutom att automatiseringen är en förutsättning 

för att affärsområdet redovisning ska kunna växa och bli mer lönsamt. 	  

Utifrån respondenternas svar kan vi se att precis som teorin beskriver finns det en 

övergång mot mer rådgivning för redovisningskonsulterna i deras arbete. Uppfattningen 

om utvecklingen verkar utifrån svaren vara positiv då verksamheten har förutsättning att 

bli mer lönsam och redovisningskonsulterna får arbeta med mer komplexa 

arbetsuppgifter vilket kan ge upphov till en starkare syn på yrkesrollen, både från 

interna som externa parter.  	  

	  

4.1.2 Arbetsfördelning och Arbetsspecialisering 	  

	  
Som beskrivs i ovanstående kapitel har den digitala utvecklingen och automatiseringen 

öppnat upp möjligheten för redovisningskonsulter att i större utsträckning kunna arbeta 

med mer komplexa uppgifter vad gäller bokföring och rådgivning. Vad gäller den 

digitala utvecklingen menar respondenterna att även utvecklingen av de 

redovisningsprogram som finns har förändrat stora delar av redovisningskonsulters 

arbetssätt. Utvecklingen av webbaserade program har gjort att kunderna gör mycket 

mer själva. Respondenterna beskriver både positiva och negativa aspekter med den 

arbetsfördelningen. En respondent uttryckte att:	  

	  

Oftast är det själva kundfaktureringen kunderna själva vill göra och det är nog 
den lättaste delen av hela bokföringen för kunderna att ta själva. Jag upplever att 
det blir minst fel med just denna del.	  
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Utifrån respondenternas svar verkar fakturering vara det som kunderna oftast sköter 

själva, det verkar både vara den enklaste uppgiften att klara av samtidigt som det blir 

mest lönsamt för kunden. Respondenterna är positiva till att kunderna sköter 

faktureringen själva då det öppnar upp tid för mer kvalificerade uppgifter som ger högre 

vinst. Däremot är respondenterna inte lika positiva till möjligheten för kunderna att 

sköta den löpande bokföringen själva. En av respondenterna beskrev nackdelen så här:	  

	  

Tar man leverantörsfakturor/reskontra krävs det mer kunskap av kunderna om 
bokföring för att det ska bli rätt, förutom själva konteringen med specifika 
bokföringskonton gäller det även för kunderna att ha kunskap om både 
bokföringslagen och skattelagstiftningen. Just denna bit innebär att man måste 
ofta korrigera det kunderna själva gör då det lätt kan bli fel. Jag upplever att 
många kunder tycker att bokföring inte är svårt och att de lika gärna kan göra 
det själva. Många programleverantörer säljer även in detta, ”gör bokföringen 
själv – vi har rätt program för dig” och på så vis ”nedvärderar” vårt yrke som 
redovisningsekonomer och den grundutbildning och vidareutbildning som vi 
faktiskt har. En specifik kund skulle sköta sin bokföring helt själv på ett av sina 
företag (ett litet) och vi skulle stämma av var tredje månad inför 
momsdeklarationen, det slutade med att jag fick göra om hela bokföringen från 
början då det gick fortare än att rätta alla fel kunden hade gjort.	  

	  

Respondenten till citatet ovan beskriver en negativ aspekt med att kunder som är 

outbildade inom redovisning tillåts sköta bokföringen själva och att det då lätt kan bli 

fel. Frågan är om kunderna idag anser att bokföring är enklare än vad det är på grund av 

all kundorienterad marknadsföring kring redovisningsprogram och att de ännu inte ser 

värdet i en mer företagsinsatt redovisningskonsult. Som respondenten menar finns det 

massvis med reklamer som uppmanar kunder till att själva sköta bokföringen och på så 

vis slippa kostnader för redovisningskonsulter. Det som däremot saknas är en tydlig 

marknadsföring varför kunder idag ska välja att anlita en redovisningskonsult. 

Redovisningskonsulters yrke är trots allt en professionell yrkesroll där utbildning, 

erfarenhet och kontinuerlig kompetensutveckling krävs för att ständigt hålla sig 

uppdaterad inom ämnet. Respondenterna menar att arbetsfördelningen som blir möjlig 

via välutvecklade redovisningsprogram kan ställa till det för kunderna och ge negativa 

konsekvenser om de inte är insatta i lagstiftningen som finns. 	  
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Vad gäller företagets ekonomi verkar däremot kunder vara mer insatta i idag, detta då 

all data finns lättillgängligt i de webbaserade programmen. Respondenterna menar att 

det är på så sätt den största arbetsfördelningen sker. De webbaserade programmen 

tillåter också att flera användare är inne samtidigt vilket gör det enkelt för 

redovisningskonsulter att visa kunderna online hur en uppgift ska utföras.  Utvecklingen 

av redovisningsprogrammen kan sammanfattas med följande citat: “Kunden producerar 

mycket mer själva medans vi mer får sammanställa, granska och rådgiva kring de 

bitarna”.	  

	  

Vi ser en utveckling som går mot att fler kunder använder sig av webbaserade program. 

Företag är överlag mer digitaliserade i dagens informationssamhälle (Bierstaker et al, 

2001) och då krävs det att redovisningsbyråerna hänger med i den utvecklingen. Att 

byråer inte gått över till enbart webbaserade program kan bero på att många kunder inte 

anser sig ha någon nytta i att själva kunna gå in i tillgängliga program, “Redovisning är 

för vissa bara ett nödvändigt ont som måste bli gjort.” som en respondent uttryckte det. 

Som mindre byrå är det svårt att ligga i den teknologiska framkanten eftersom det krävs 

resurser till att köpa in, lära sig och hela tiden utveckla, “Svårt att effektivisera om man 

har små företag som har 20 verifikationer på ett år” som en respondent sa. Vissa av 

respondenterna arbetar bara i lokala program då de anser att de webbaserade inte är lika 

utvecklade men majoriteten av respondenterna har nämnt att de arbetar i både lokala 

och webbaserade program.  Pohorec och Zorman (2011) menar däremot i sin artikel att 

övergången till webbaserade program inte går att undvika. Utvecklingsföretagen 

kommer inte att ha tid eller pengar till att utveckla lokala program vilket automatiskt 

kommer innebära en övergång till webbaserade program inom en snar framtid 

(Refererad i Braunschweig & Fjordevik s. 22, 2014). Boillat och Legner (2013) anser 

att det finns tydliga fördelar med att använda sig av webbaserade program istället för 

lokalt installerade. Fördelarna är bland annat att kostnaderna minskar och att det finns 

betydligt fler moduler i webbaserade program än i lokala. I webbaserade program finns 

även möjlighet till att betala för de funktioner man använder vilket innebär att man kan 

lägga upp programmet efter egen användning. En övergång till att använda 

webbaserade program verkar enligt våra respondenter inte som något avlägset utan de 
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ser positivt på utvecklingen av programmen. En av respondenterna beskrev 

utvecklingen av programmen med följande citat:	  

Redovisningsprogrammen har verkligen utvecklats sen jag började, 
användarvänligheten är mycket bättre idag vilket gör det lättare att förstå. Det 
har kommit till funktioner som gör det smidigare.	  
	  

När respondenterna pratar om de webbaserade programmen verkar de vara nöjda över 

de många nya funktioner som tillkommit och som tillsammans med de gamla skapar en 

strukturerad och välfungerande arbetsprocess. Respondenterna har nämnt att logistiken 

har förbättrats och frigjort tid. Dessa förbättringar är till exempel att säkerhetskopior 

och uppdateringar idag görs automatiskt. Arbetet kan även göras från vilken dator som 

helst och flera användare kan vara inne samtidigt. Förbättringarna har gjort att många 

redovisningskonsulter idag har fler kunder då varje kund kräver mindre tid, av våra 

respondenter är det däremot inte alla som säger sig ha fler kunder. Vi kan se ett 

samband mellan att ha fler kunder och att använda sig av webbaserade program. En av 

respondenterna som inte använder webbaserade program i stor utsträckning har heller 

inte fler kunder idag än förr. Respondenten menar att de webbaserade programmen är 

som mest effektiva när man har kunder som vill göra en del av arbetet själva. 	  

Att den digitala utvecklingen har öppnat upp möjligheten för kunderna att producera 

mer själva gör det ännu viktigare för redovisningskonsulterna att sälja in sig som 

rådgivare. Det viktiga är också att kunderna förstår deras professionella kunskap och att 

de ser redovisningskonsulter som naturliga bollplank när det gäller viktiga beslut som 

exempelvis investeringar. Respondenterna beskriver att det skett en tydlig 

arbetsspecialisering under den tid de har arbetat i branschen och att utvecklingen 

kommer resultera i mer kvalificerat arbete som också medför att tjänsterna blir dyrare. 	  

	  

4.1.3 Effektivitet/Produktivitet 	  

	  

Två kategorier som tydligt framgick under analysen av intervjuerna är att utvecklingen 

av IT och digitaliserade arbetsmetoder har ökat både effektiviteten och produktiviteten. 
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Effektivitet är ett begrepp som alla respondenterna har nämnt men utifrån nedanstående 

citat har vi tolkat att det även finns ett inslag av produktivitet:	  

	  
Idag har man cirka två till tre gånger så många uppdrag än vad man hade förr. 
Så trots att arbetet har effektiviserats så har man inte mer tid till kunderna och 
rådgivning. Idag har man mycket mindre tid till rådgivning då allt måste gå så 
snabbt. Vi gör mycket sämre jobb än vad vi någonsin gjort på grund av detta. 	  

	  

Respondenten menar att arbetet nu har högre produktivitetskrav då priskonkurrensen är 

hög och att kunder inte är villiga att betala mer när timpriset ökar. Respondenten 

uttrycker även med citatet att ett sämre jobb innebär en mindre eller obefintlig del av 

rådgivning. Återigen kan vi se att det verkar finns ett större värde för kunden i 

rådgivning och när redovisningskonsulten har tid att sätta sig in i verksamheten. Det 

man kan tänka sig är att effektivitetskraven som innebär ett högre värde för kunderna, 

en högre produktivitet och en högre lönsamhet för företagen (Karlöf, 2009) kan uppnås 

snabbare framöver när rådgivning är en större arbetsuppgift än bokföring. En annan 

respondent uttryckte att “Vårt mål är att vara konkurrenskraftiga i pris för kunden men 

arbeta effektivt så att vi har bra lönsamhet. Detta har vi lyckats mycket bra med 

hittills”. Även det här citatet anser vi kan kopplas till diskussionen om effektivitet och 

produktivitet och om hur fokus riktas mot priskonkurrensen och om att skapa en hög 

lönsamhet för företaget. 	  

	  

Om vi ser till starten av den digitala utvecklingen ur redovisningsbyråernas perspektiv 

vad gäller effektivitet och produktivitet ser vi enorma effektivitetsresultat. Den största 

effekten som kan tolkas ur respondenternas svar är att arbetet blev mer tidseffektivt, 

samma arbetsuppgifter krävde mindre tid och färre anställda. Tolkar vi det ur teorin fick 

kunderna samma värde, det blev en högre produktivitet och en högre lönsamhet för 

företagen, effektivitetskraven blev således uppfyllda. Men med samhällets ständiga 

påtryckningar om att allt måste effektiviseras har värdet för kunden blivit mindre och 

mindre vilket nu verkar ha resulterat i att effektivitetskraven inte längre är lika tydligt 

uppfyllda.  	  



Brindsjö & Johansson	  

41	  

	  

4.1.4  Kommunikation	  

En annan faktor som påverkats med digitaliseringens utveckling är kommunikationen.  

Möjligheterna till användning av andra kommunikationssätt har ökat och 

respondenterna uttrycker att kommunikationen idag för det mesta sker via mejl eller 

telefonsamtal. Ett uttryck om kommunikation var till exempel, “Folk hade mer bokade 

möten innan och ville gärna komma in och träffas. En del kunder träffar man nästan 

aldrig idag utan man mejlar eller ringer varandra”. Sewell (2003) anser att 

organisationers möjligheter till effektiv kommunikation har ökat genom användning av 

mejl och det bekräftas i intervjuerna. Respondenterna anser att kommunikationen via 

mejl är effektivare och smidigt då allt finns dokumenterat digitalt. Det är enkelt att föra 

dialog med kunderna och det är lättillgängligt och spårbart vilket de anser som en 

trygghet. Digitaliseringen och förenklad kommunikation har enligt respondenterna 

många fördelar men de uttrycker också att det finns en risk att man missförstår 

varandra. Det är lätt att man tolkar en sak på två skilda sätt när man skriver till 

varandra, vid personliga möten går det att avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk, något 

som är viktigt för förståelsen. Den personliga kontakten är även viktig för att lära känna 

kunderna och för att förstå en kunds affärer. Att förstå en kunds affärer är enligt tidigare 

forskning viktigt när man vill leverera ett värde till kunden, det anses också vara en av 

de mer komplexa uppgifterna som den digitala utvecklingen har öppnat upp tid för 

(Bierstaker et al., 2001).  	  

 	  

	  

4.2 Den digitala utvecklingens påverkan på struktur och bedömningar i 

redovisningsprocessen. 	  
	  
I nedanstående avsnitt kommer vi beskriva och analysera hur respondenterna i vår 

studie uppfattar de förändringar som skett i redovisningskonsulternas arbetssätt kopplat 

till struktur och bedömningar. 	  
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4.2.1 Lokala/webbaserade programs påverkan	  

	  

Som det ser ut idag är datorn det mest använda verktyget enligt våra respondenter och 

utifrån deras svar har vi uppfattat att det i stor utsträckning har förändrat strukturen i 

deras arbete. Återigen kan vi använda definitionen av struktur från Cushing och 

Loebbecke (1986:32) för att förstå hur de nya utvecklade programmen är uppbyggda. 	  

	  

Cushing och Loebbecke (1986:32) definierar struktur som:	  

… a systematic approach to auditing characterized by a prescribed, logical 
sequence of procedures, decisions, and documentation steps, and by 
comprehensive and integrated set of audit policies and tools to assist the auditor 
in conducting the audit.	  

	  

Definitionen tar upp hur struktur är en systematisk metod med en logisk följd av 

tillvägagångssätt, beslut och dokumentationssteg som hjälper revisorn i arbetet. Ser vi 

till respondenternas svar om de redovisningsprogram som idag används i 

redovisningskonsulters arbete passar Cushing och Loebbecke (1986:32) definition av 

struktur bra in även här. Även Doost (1999) anser att de nya IT-systemen har fördelar 

för redovisningen och att mjukvaran som används av redovisningskonsulter är en väl 

förberedd och utvecklad struktur. En av respondenterna beskriver ovanstående enligt 

följande citat:	  

Strukturen kan alltid bli bättre men har förändrats mycket. Allt var mycket mer 
fyrkantigt innan, nu är det mer design och användarvänligt. Innan fick du kanske 
klicka på 17 ställen för att komma till det du ville, nu finns det genvägar du kan 
lägga upp och möjlighet att anpassa det till dig, mycket mer användarvänligt. 	  

	  

Från respondenternas svar kan vi tolka att programmen har utvecklats till att täcka 

större delen av arbetsprocessen med en kund. Även dokumentationen som alltid har 

varit på papper i en pärm eller i en hög på skrivbordet i väntan på att arkiveras har nu 

hamnat i de allt mer strukturerade och välorganiserade redovisningsprogrammen. “Allt 

finns hela tiden dokumenterat, man slipper leta i pärmar” som en respondent positivt 

uttryckte utvecklingen. Respondenterna menar även att möjligheten till att dokumentera 
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i redovisningsprogrammen har gjort det möjligt för kollegor att hjälpas åt om någon är 

ledig eller sjuk då information alltid finns tillgängligt i systemen. Detta anser 

respondenter har ökat tillgängligheten för kunderna då det alltid finns någon som kan ge 

dem den informationen som de behöver. Vi kan som teorin beskriver struktur se att det 

finns välarbetade tillvägagångssätt för redovisningskonsulten att följa, speciellt vad 

gäller dokumentation och beslutsfattandet som anses hjälpa till för att skapa en så 

effektiv och kundorienterad arbetsprocess som möjligt. Även de nya webbaserade 

programmen verkar enligt våra respondenter innehålla en tydlig struktur sett till teorin. 

En av respondenterna uttryckte det som följande:	  

	  

Vi försöker slussa över alla nya kunder till webbaserade program direkt och 
sedan även våra vanliga kunder då det finns en helt annan användarbarhet i att 
kunderna kan se rapporter och man kan dela på arbetet. 	  

	  

Förutom den “yttre” struktur som respondenterna anser att de har fått genom 

utvecklingen av redovisningsprogram så har även programmen utvecklats med kontroll- 

och beräkningsfunktioner som kan ses som en sorts struktur. Dillard and Bricker 

(1992:207) har i tidigare forskning inom revisionsbranschen diskuterat huruvida 

strukturen i de kunskapsbaserade program som är designade för att verka som 

mänskliga specialister med kapacitet till att resonera minskar den mänskliga 

kompetensen och det mänskliga omdömet (Refererad i Broberg, 2013, s. 72).  Inom 

redovisningsbranschen finns program med tekniskt automatiserade uträkningar och 

kontrollfunktioner som ska hjälpa utövaren i dess arbete, dessa funktioner anser vi kan 

kopplas till ovanstående beskrivning av tidigare forskning.  	  

Respondenterna anser att det har utvecklats fler och vad vissa har ansett bättre 

kontroller i de redovisningsprogram som finns idag. Idag innehar också alla program 

dessa automatiska beräkningar vilket kan ge upphov till att det mänskliga omdömet 

minskar. En respondent uttryckte att “Idag räknar datorn ut alla resultat vilket gör att 

jag alltid sitter manuellt och kontrollerar. Det är säkert inte alla som gör det”. Utifrån 

svaren kan vi tolka att det fanns en större medvetenhet om vad som hände i processen 

innan när alla uträkningar skedde för hand. Idag finns det program som gör alla 
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uträkningar vilket medför att förståelsen för resultaten kan minska. Vidare menar 

respondenten att eftersom programmen idag gör så mycket automatiskt via en 

välutvecklad struktur är det inte säkert att alla kontrollerar de siffror som programmen 

räknar ut. Att alla kontrollerar manuellt är inte säkert men respondenterna är eniga om 

att det krävs en analytisk förmåga som redovisningskonsult att tolka och bedöma 

resultat samt en kunskap om vad som gjorts. Trots den eniga meningen från 

respondenterna om att bedömningar är en av redovisningskonsultens viktigaste del får 

vi reda på att vissa standardiserade bedömningar görs. Tolkningen utifrån 

respondenternas svar är däremot att det mest är den yngre, nyutbildade generationen, 

som verkar göra mer standardiserade bedömningar utifrån datorns resultat. Vidare kan 

vi utifrån från empirin tolka att den yngre generationen verkar lita mer på systemens 

utvecklade program mer än andra. 	  

Utifrån Cushing och Loebbecke (1986:32) definition av struktur kan vi utifrån empirin 

tolka att det inom redovisningsprogrammen finns en välutvecklad struktur. Vidare kan 

vi utifrån empirin tolka att struktur utgör en grund för redovisningsprocessen och att 

den hjälpt redovisningskonsulter att skapa effektiva administrativa rutiner med bra 

effektivitetsresultat. Vad gäller att göra bedömningar när det kommer till uträkningar i 

redovisningsprogram är respondenterna tydliga med att påpeka hur viktigt det är att 

använda sin professionella kunskap. De anser inte att balansen mellan struktur och 

bedömningar har förändrats, däremot kan tolkningen göras att en förändring i balansen 

kan ske allt eftersom den yngre generationen börjar arbeta. 	  

	  

4.2.3 Arbetsspecialiseringens påverkan	  

	  

Utifrån analysen om den digitala utvecklingens påverkan fann vi empiri med koppling 

till arbetsspecialiseringen som kan förändra balansen mellan struktur och bedömningar i 

redovisningsprocessen. Under intervjuerna framgick det tydligt att många idag arbetar 

med mer komplexa arbetsuppgifter än vad de gjorde förr och det verkar vara resultatet 

av allt mer effektiva arbetsrutiner och automatiseringen av enklare arbetsuppgifter. En 

respondent uttryckte följande:	  
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Ingen kund är lik den andra och alla har sina speciella behov som man måste ta 
ställning till. Många kunder gör mycket mera i sina verksamheter idag än 
tidigare och många gånger kan det vara komplexa saker att ta ställning till. 	  
	  
	  

Ovanstående citat anser vi är en tydlig koppling mellan arbetsspecialiseringen och 

användandet av struktur och bedömningar. I rådgivningen med kunderna och i arbetet 

med att se alla kunders speciella behov poängterar respondenterna hur viktigt det 

professionella omdömet är och att hela tiden göra subjektiva bedömningar i relation till 

verksamheten. “Ingen kund är lik den andra” är intressant och ger bra grund för 

tolkningen att datorer inte skulle kunna ta över arbete som är kopplat till att skapa en 

helhetsbild över kunders verksamhet och att därefter ta olika ställningstagande. 

Återigen ser vi hur viktig en redovisningskonsults professionella kunskap är och hur 

denna sällan kan ersättas med ett högt strukturerat arbetssätt. Vi kan även se att regler 

och rekommendationer har utvecklats på senaste tiden och ändrats till Bör-krav istället 

för Ska-krav för att öppna upp för professionella bedömningar (FAR, 2015). Detta anser 

vi tyder på att vikten av bedömningar är tydligt samtidigt som det kan tolkas som att 

förändringen kommer på grund av de allt mer strukturerade arbetssätten som finns idag.  	  

	  

4.3 Förändringar inom yrkesrollen	  
	  
Inom revisionsbranschen pratar man om stark byråkultur. Då lagen kom år 2010 om 

slopad revisionsplikt för mindre företag gick många företag ifrån att ha revisor. 

Redovisningskonsulternas yrkesroll har därefter växt och redovisningskonsulterna har 

fått en större roll i de mindre företag som väljer bort revision. Detta innebär att 

revisionsbyråer idag utför mycket konsulttjänster och att flera redovisningskonsulter är 

anställda på byråer. Majoriteten av respondenterna anser att de har fått större ansvar hos 

kunderna och det uttrycker en av respondenterna såhär när man nämner ansvar. “Det är 

kunden som skriver på, men kunden är ingen nöjd kund om vi gjort en dålig 

årsredovisning så det är klart att man får ett stort ansvar”. En annan respondent 

bekräftar ett större ansvar såhär: “Visste jag tidigare att det är en revisor som ska 

granska de kanske jag inte läste igenom de en extra gång”. Redovisningskonsulterna är 
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medvetna om att de har ett större ansvar men ser det som en möjlighet till att utvecklas. 

Det ökade ansvar innebär att de måste leverera ett högre värde till kunden. 	  

	  

Riktlinjer och samarbete är två faktorer som påverkar byråkulturen. Vi präglas av vår 

omgivning och fysiska miljöer har en kraftig påverkan på den individuella 

uppfattningen om hur han eller hon känner, (Broberg et al., 2015). De anställda som 

identifierar sig med byrån kan till och med uppleva framgångar och misslyckanden 

inom byrån som sina egna (Ashforth & Mael, 1989). Det är därför viktigt att skapa 

teamkänsla och en stark tillhörighet för att få de anställda att vilja utvecklas och arbeta 

för byrån. 	  

	  

De flesta respondenterna har berättat att de samarbetar mycket inom byråerna och ser 

positivt på samarbetet. “Ja, ofta är det en som gör löpande bokföring och en som gör 

bokslut, då gäller det att samarbeta och man lär sig hur den som man samarbeta vill ha 

det. Det blir givande och tagande”. Respondenten menar att de delar upp uppgifterna 

och samarbetar mycket inom byrån. Det är viktigt att arbeta i team för att till exempel 

veta vad ens kollega gör för att man ska kunna utföra arbetet om personen är sjuk en 

längre tid. En respondent menar på att de alltid samarbetar på deras byrå och uttrycker 

sig såhär: “Vi är alltid minst två på alla uppdragen, en som har ansvaret och en gör 

jobbet för att om någon blir sjuk så kan den andra ta över”. Respondenterna är eniga 

om att samarbete och arbete i team är bra för utvecklingen då man får kunskap från 

kollegor. Men det finns någon respondent som menar att samarbete inte förekommer på 

dennes arbetsplats med hade gärna sett att det gjort det. Att samarbete skulle vara något 

problem eller orsaka en konfliktkänsla är det ingen av respondenterna som uttrycker.	  En 

respondent ansåg att möjligheterna till att samarbeta ökade i och med de utvecklade 

dokumentationsmöjligheterna i programmen. Det är lättare att hitta när allt finns i 

datorn än när allt var i pappersform och man skulle leta efter varje persons 

anteckningar. Chartman (1998) anser att organisationer är beroende av samarbete för att 

bli så målorienterade som möjligt.	  
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Majoriteten av respondenterna poängterade att de har gemensamma riktlinjer som ska 

följas. Detta kan man se enligt följande citat: “Ja, det finns riktlinjer som alla måste 

följa. En bok som finns digitalt där det finns riktlinjer på hur man ska agera när kunden 

kommer in, när vi ska registrera och vilka program vi ska använda”. Det finns 

manualer antingen i pappersform eller digitalt som de bör rätta sig efter. En av 

respondenterna berättade att byrån hade sedan årsskiftet bestämt att allt ska digitaliseras 

och sparas digitalt istället för i pappersform. Detta måste alla inom byrån förhålla sig till 

även om man inte är positiv till utvecklingen. Utvecklingen av digitaliseringen på 

byråerna anser vissa av respondenterna vara en generationsfråga, “vi på byrån 

digitaliserar allt mer men mycket handlar om en generationsfråga”. Respondenterna 

tror att processen kommer att blir mer digital allt eftersom fler från generation Y 

kommer in i branschen. Vissa av respondenterna beskrev att den äldre generationen till 

viss del är mer negativa och har en annan inställning till att arbetsmetoder digitaliserats. 	  

	  

	  

4.4 Sammanfattning 	  

Vi kan sammanfatta vårt empiriska material och konstatera att respondenterna är eniga 

om att digitaliseringen har påverkat deras arbete avsevärt. De flesta arbetsmetoderna har 

digitaliserats och programmen utvecklas ständigt, automatisering av enklare 

arbetsuppgifter har även utvecklats de senaste åren vilket öppnar upp för andra 

arbetsuppgifter för redovisningskonsulterna. Arbetsuppgifter som utfördes av 

lågutbildad personal har nästan försvunnit helt. Tidsvinsterna har öppnat upp för möjlig 

rådgivningstid mot kunderna och fokus idag är på att träffa kunder och utgöra ett stöd. 

För att sammanfatta den digitala utvecklingen kan man uttrycka sig som en av 

respondenterna gjorde “Det är ett mycket anonymare samhälle”. 	  

Utvecklingen av digitaliseringen har även påverkat strukturen och bedömningarna i 

redovisningskonsulters arbete. Genom utvecklingen av mer användarvänliga program 

med fler kontrollfunktioner och interaktionsmöjligheter ser vi en ökning av struktur i 

programmen. Detta hjälper redovisningskonsulterna att utföra sitt arbete mer effektivt 

vilket har varit ett återkommande begrepp hos våra respondenter. Kvalitén i dagens 
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program underlättar arbetsprocesserna men det är enligt vår uppfattning viktigt att inte 

förlora ödmjukheten inför uppgiften och att hela tiden använda sig av professionella 

bedömningar då varje kund är unik. Utifrån intervjuerna med respondenterna har vi fått 

in empiri om struktur och bedömningar i redovisningskonsulters arbete. Vi kan utifrån 

vår empiri tolka att det finns en bra balans mellan struktur och bedömningar i arbetet.	  

	  

Kapitel 5	  
Slutsats och diskussion	  

	  

I detta kapitel presenteras våra slutsatser om redovisningskonsulternas uppfattningar om 

digitaliseringens påverkan och hur det påverkat strukturen och bedömningarna. 

Resultatet leder fram till en diskussion om respondenterna ser digitaliseringen som hot 

eller möjlighet följt av studiens etiska och samhälleliga aspekter.  Kapitlet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning inom området. 	  

	  

5.1 Slutsatser	  
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera redovisningskonsulters 

uppfattningar om hur digitaliseringen har påverkat deras arbete och hur digitaliseringen 

har påverkat tyngdpunkten i arbetssättet mellan struktur och bedömningar. Detta syfte 

kommer från den växande trenden med allt fler digitaliserade arbetssätt och 

redovisningskonsulters växande arbetsroll. Vidare utgår syftet från de kända 

diskussionerna om struktur- och omdömesperspektiven i revisionsprocessen. Dessa 

perspektiv som behandlar användningen av struktur och subjektiva bedömningar i 

revisionsprocessen har även gett upphov till ett dilemma som grundar sig på att 

strukturen trycker bort möjligheten till att använda bedömningar vilket forskare har 

visat kan påverka arbetet på olika sätt. För redovisningsbranschen blir dessa 

perspektiven intressanta då användningen av IT, som är en del av strukturperspektivet, 

har ökat väsentligt samtidigt som bedömningar anses viktigt då varje kund ska ses som 

unik. 	  
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Utifrån vår empiri kring redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens 

påverkan på arbetssätten har underkategorier gjorts till den digitala utvecklingen. De 

mest tydliga faktorerna som påverkat är automatisering, arbetsfördelning och 

arbetsspecialisering, effektivitet och produktivitet samt kommunikation. Efter att dessa 

kategorier hade lokaliserats kunde en analys om hur dessa förändringar påverkat 

tyngdpunkten i arbetssättet mellan struktur och bedömningar göras. De faktorer inom 

den digitala utvecklingen som hade påverkat strukturen och/eller bedömningarna var 

främst utvecklingen av lokala och webbaserade program och arbetsspecialiseringen. 

Som sista del i analysen finns ett kapitel som analyserar hur yrkesrollen har förändrats 

av digitaliseringens utveckling. Nedan presenteras de slutsatser som vi kommit fram till 

utifrån ovanstående analyskategorier. 	  

Respondenterna bedömer att de använder datorn mellan 75-100 % av arbetsdagen vilket 

är väsentligt mycket mer än för ett par decennier sedan. Det skiljer sig mellan byråer 

hur långt fram man är i den digitala utvecklingen och detta verkar beror på att större 

byråer har bättre förutsättningar till att köpa in nya program och utbilda sina anställda. 

Som mindre byrå är det svårt att ligga i den teknologiska framkanten eftersom det krävs 

resurser till att köpa in, lära sig och hela tiden utveckla sin anställda. Utifrån det och sett 

till den nya generationens användning av teknologi kan man dra slutsatsen att även 

mindre byråer kommer behöva ligga i den teknologiska framkanten inom kort. Större 

byråer verkar också vara mer utsatta för konkurrensen som finns på dagens marknad 

och måste därför ligga långt fram i utvecklingen för att vara konkurrenskraftiga. 	  

Utvecklingen av digitala verktyg har inte bara förändrat hur arbetsuppgifterna utförs 

utan det har också tagit över vissa och som resultat gett upphov till nya arbetsområden 

för redovisningskonsulterna. Som tidigare forskning beskriver ser vi en tydlig övergång 

från löpande bokföring till utveckling och rådgivning (Burns & Vaivio, 2001; De Loo et 

al., 2011; Goretzki et al., 2013). Respondenternas uppfattning om den här utvecklingen 

ses utifrån svaren som positiv, dels då respondenternas anser att de får utnyttja sin 

kunskap i mer komplexa arbetsuppgifter och dels då lönsamheten förväntas öka. 	  
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Vidare visar vår empiri att användandet av webbaserade redovisningsprogram har ökat. 

En slutsats som respondenterna är överens om är att redovisningsprogrammen 

utvecklats och blivit mer användarvänliga med möjlighet till individanpassning. De 

anser även att utvecklingen av mer användarvänliga funktioner har bidragit till en ökad 

struktur och effektivare arbetsmöjligheter med resultat som tidsvinst. Vi kan utifrån 

respondenternas svar även dra slutsatsen att allt mer utvecklade redovisningsprogram 

bidrar till att redovisningskonsulter kan arbeta med annat än bara bokföring. 

Majoriteten av respondenterna anser att det är mer rådgivning nu än för ett antal år 

sedan. Vi kan i empirin se en koppling mellan webbaserade program och rådgivning, 

detta då de respondenter som använder webbaserade program mer än lokala anser att de 

lägger mer tid på rådgivning. Detta går även att koppla till tidigare beskrivningar och 

slutsatser om webbaserade programs utvecklade moduler och interaktionsmöjligheter. 

Om utvecklingen fortsätter på samma sätt, med en allt större del av rådgivning, är vår 

bedömning att redovisningsbranschen står inför en fortsatt strukturomvandling och att 

redovisningskonsulterna då kommer få konkurrera på en redan befintlig 

konsultmarknad. 	  

	  

När det kommer till huruvida de förändrade arbetssätten har påverkat strukturen eller 

bedömningarna i redovisningsprocessen kan vi utifrån respondenternas svar dra 

slutsatsen att det verkar finnas en balans mellan användandet av struktur och 

bedömningar. Trots den ökade användningen av allt mer strukturerade arbetsmetoder är 

respondenternas uppfattning att professionella bedömningar ingår i yrkesrollen och det 

är således inget som kan väljas bort. Utifrån empirin kan vi se att kunskap ses som ett 

av de viktigaste verktygen för redovisningskonsulter och att strukturerade 

redovisningsprogram är ett måste för en effektiv arbetsroll, det är dock inget som tyder 

på att redovisningsprogrammen kan ta över den mänskliga expertisen. 	  

	  

Vad gäller arbetsspecialiseringens påverkan på struktur och bedömningar i 

redovisningsprocessen har vi tolkat att bedömningarna används i större utsträckning. 

Rådgivningsrollen skiljer sig dock från redovisningskonsultens yrkesroll och vi ser det 
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därför som svårt att tolka dess resultat i jämförelse med andra delar av 

redovisningsprocessen. Till skillnad från rådgivningsrollen har redovisningskonsulter 

vid arbetet med bokföring alltid vissa lagar, regler eller standarder att förhålla sig till, 

även om de utvecklats till att mer kunna anpassas till varje kund. Detta gör att 

utvecklingen som innebär en branschglidning för redovisningskonsulterna får tolkas ur 

ett eget perspektiv. 	  

Redovisningskonsulters yrkesroll har växt och redovisningskonsulterna har tagit 

revisorernas roll som rådgivare då avskaffandet av revisionsplikten har lett till att 

mindre bolag väljer bort revisor. Detta har lett till ett ökat ansvar som också för med sig 

krav från kunderna. Det är viktigt för redovisningskonsulterna att befintliga kunder är 

nöjda med deras roll och ser redovisningskonsulterna som naturlig rådgivare vid 

investeringar. 	  

	  

En annan slutsats vi kan dra är att samarbetet är viktig för att arbetet ska bli effektivt 

eftersom flera redovisningskonsulter sätter sig in i samma uppdrag där de delar med sig 

av deras kunskap och kompetens. Att dela med sig av kunskap och kompetens till 

kollegor gör att vi hela tiden kan lära oss nya saker och utvecklas. Vissa respondenter 

antydde att acceptansen av digitaliserade arbetsmetoder skiljer sig inom byrån men att 

det inte påverkade den enskildes möjlighet till att arbeta digitaliserat. De som 

förespråkar ett traditionellt arbetssätt får bara en längre övergångsperiod. Samarbete 

inom byråerna är något som samtliga respondenter har en positiv inställning till. Det 

förekommer samarbete på några av byråerna och att man utför uppdrag gemensamt. På 

de byråer där samarbete inte förekommer finns en önskan och strävan till att samarbetet 

införs. Samarbete anses som viktigt för byråer då det skapar en tillhörighet och att byrån 

blir mer målinriktad. Digitaliseringen har medfört att dokumentationen idag kan ske 

digitalt i redovisningsprogrammen. Detta kan bidra till ett ökat samarbete inom 

byråerna då dokumentationen är lättillgänglig, de förbättrade möjligheterna för 

dokumentation tror vi leder till ett ökat värde för kunden då en konsult med rätt 

information alltid går att nå. 	  
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Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att digitaliseringen har förändrat arbetet och 

att redovisningskonsulterna vi intervjuat anser att främst strukturen har påverkats. De 

främsta förändringarna är den mer utvecklade användarvänligheten och interaktionen 

mellan olika program vilket har visat sig skapa en tydlig struktur för 

redovisningskonsulten. Tyngdpunkten mellan struktur och bedömningar har däremot 

inte påverkats nämnvärt i redovisningskonsulternas arbete.	  

	  

	  

5.2 Digitalisering hot eller möjlighet? 	  
Resultaten i vår studie skiljer sig från vad tidigare forskning har kommit fram till inom 

revisionsbranschen. Inom revisionsprocessen har tidigare forskning visat att 

arbetsmetoder med en hög struktur, bland annat IT-baserade verktyg, har minskat 

revisorers subjektiva bedömningar och professionella omdöme vilket bland annat har 

lett till ett mekaniskt tänkande och att viktig fakta har missats (Cushing & Loebbecke, 

1986; Dirsmith & Mcallister, 1982; Power, 2003; Solomon & Trotman, 2003; Smith et 

al., 2001). En ökad användning av IT-baserade arbetsmetoder med en hög struktur inom 

redovisningsprocessen anses inte påverka bedömningarna. Digitaliseringen kopplat till 

redovisningsprocessen upplevs som en möjlighet till att utveckla och effektivisera 

arbetet. Att fler arbetsmetoder digitaliserats innebär däremot inte att datorerna gör 

jobbet åt oss (Balans, 2014).	  

	  

Det finns forskare som förespråkar en mer strukturerad process och forskare som 

förespråkar en process mer inriktad på bedömningar. Som nämnts tidigare och som vår 

studie tyder på är att det inom redovisningsprocessen är viktigare att hitta balansen 

mellan struktur och bedömningar än vilken av inriktningarna man ska följa. 

Digitaliseringen bidrar med en välutvecklad och tydlig struktur vilket gör 

redovisningsprocessen effektiv medan redovisningskonsulternas professionella omdöme 

och kunskap ligger till grund för att arbetet ska kunna utföras. Schroeder et al. (1996) 

antyder liknande och menar att även om det är stora skillnader mellan de två 
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inriktningarna ska dem inte ses som varandras motsatser (Refererad i Broberg, 2013, s. 

74). För att sammanfatta ovanstående anser vi att följande citat går att koppla: 	  

Computers are incredibly fast, accurate and stupid. Human beings are incredibly 
slow, inaccurate and brilliant. Together they are powerful beyond imagination. -
Unknown (Hämtat från, Broberg, 2013) 	  

	  

Som Broberg (2013) också poängterar är inte struktur lika med att använda datorn. 

Datorer har däremot ansetts bidra med struktur och är idag det mest använda verktyget 

som vi ser i vår studie, detta gör att citatet känns relevant och användbart i det här 

sammanhanget.	  

	  

Trots många möjligheter med digitaliserade och effektiva arbetsmetoder finns det 

fortfarande delar som redovisningskonsulter måste vara uppmärksamma på. I och med 

digitaliseringens och teknologins snabba utveckling krävs det att användarna följer med 

i utvecklingen. Doost (1999) menar att det finns mer kunniga personer inom IT än 

redovisningskonsulter vilket utgör ett hot om de inte är villiga att lära sig. Till skillnad 

från Doost (1999) påstående tyder vår studie på att det krävs en god kunskap om 

redovisning utöver redovisningsprogram för att effektivt kunna utföra arbetet vilket vi 

anser minskar det hot som Doost (1999) tar upp. Dock är en acceptans av utvecklade 

redovisningsmetoder viktigt om man som redovisningskonsult ska kunna konkurrera 

om kunderna då redovisningsprogrammen bidrar med effektivitet. Allt fler försäljare av 

redovisningsprogram riktar sin marknadsföring specifikt till kunden istället för till 

redovisningsbyråer. Detta kan ses som ett hot för redovisningskonsulternas yrke och det 

är därför viktigt att kommunicera utåt att man som redovisningskonsulten står för 

kvalité och värde och levererar mer än bara siffror. 	  

	  

5.3 Etiska och samhälleliga aspekter 	  
Den här studien har bidragit till en ökad förståelse kring digitaliseringens påverkan på 

redovisningskonsulters arbete med fokus på struktur och bedömningar. Med fler 

digitaliserade arbetsmetoder och ökat effektivitetskrav anser vi att det är viktigt för 

redovisningskonsulter att inte tappa värdet i arbetet. Desto fler redovisningsprogram 
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som utvecklas och som riktar sig mot kunderna i första hand gör att 

redovisningsbyråerna måste vara bra på att marknadsföra att de utför arbete med 

kvalité. Ju fler arbetsuppgifter som blir automatiserade gör också att 

redovisningskonsulter måste bevisa för sina kunder att de är en naturlig rådgivare. Vi 

kan redan nu se att rådgivning blir allt vanligare och utvecklingen som skett tyder på att 

digitalisering och automatisering kommer medföra en strukturomvandling. En fråga är 

också om fler digitaliserade arbetsmetoder betyder ännu mer effektivisering och om det 

finns någon gräns för när det börjar avta eller kommer maskiner vara det mest effektiva 

och primära valet i framtiden? Detta är en aspekt som redovisningsbranschen behöver 

ha i åtanke.	  

	  

Ytterligare en aspekt som kan påverka redovisningskonsulters värde i arbetet anser vi är 

hur digitaliseringen har förändrat hur kommunikation ser ut idag. Den digitala 

kommunikationen ökar vilket leder till färre kundmöten, detta kan påverka 

redovisningskonsulters inblick i kunders verksamhet och att varje kund inte behandlas 

som unik.	  

5.4 Förslag till vidare forskning 	  
Vi anser att det finns många intressanta aspekter att studera inom digitaliseringen, 

specifikt kan nämnas säkerheten i webbaserade redovisningsprogram och beroendet av 

internet. Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en studie om digitaliseringens 

påverkan och jämföra mellan stora och små byråer. Inom stora och små byråer finns det 

olika resurser som påverkar möjligheten till digitalisering, frågan är om detta gör att 

små redovisningsbyråer inte kommer kunna vara med och konkurrera om kunderna? 	  

	  

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att studera huruvida säkerheten i de nya 

webbaserade programmen är tillförlitliga. Mycket forskning har gjorts inom området 

men respondenterna uttrycker trots det sin oro om säkerheten och vi tror att många av 

restriktionerna mot användning av webbaserade program ligger i den aspekten.	  
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Bilaga 1 - Intervjuguide	  
	  

Intervjuguide	  
	  

1. Kan du beskriva de viktigaste verktygen för att göra ditt jobb?	  
 	  
Hur stor del av din arbetsdag skulle du säga att du är beroende av datorn?	  
 	  
Hur skulle arbetsdagen se ut om du inte hade tillgång till datorn?	  
 	  
Har ditt arbete effektiviserats någonting det senaste decenniet/åren? På vilket sätt 
isåfall?	  
 	  
Anser du IT-baserade arbetsmetoder vara effektiva? Varför/Varför inte?	  
 	  
2. Hur ofta använder du arbetsmetoder som innebär användning av penna och papper?	  
 	  
Har det förändrats sen du började arbeta med redovisning? På vilket sätt isåfall?	  
 	  
3. Hur strukturerar du ditt arbete idag?	  
 	  
Hur skulle upplägget/strukturen förändras om du inte hade tillgång till datorer och 
redovisningsprogram?	  
 	  
4. Hur mycket förlitar du dig på datorn?	  
 	  
Har IT-baserade verktyg förändrat ditt sätt att tolka resultat i olika delar av 
redovisningsprocessen?	  
 	  
5. Hur ofta anser du att du behöver göra egna bedömningar i redovisningsprocessen?	  
 	  
Anser du att möjligheten till att använda bedömningar har förändrats på något sätt sen 
du började arbeta med redovisning?	  
 	  
6. Har ni gemensamma riktlinjer på byrån?	  
 	  
Är det vanligt att ni samarbetar på byrån?	  
 	  
7. Anser du att arbetsgivaren har större kontroll över ditt arbete i och med mer 
digitaliserade arbetsmetoder?	  
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8. Hur har utvecklingen i redovisningsarbetet sett ut sen du började jobba med 
redovisning?	  
 	  
9.  Hur stor del av ditt arbete går åt till rådgivning?	  
 	  
	  
10. Hur ser du på förändringen med slopad revisionsplikt? Har det påverkat dig i ditt 
arbete? 	  
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Bilaga 2 - Exempel Intervju Frågeformulär	  
 	  

1. Kan du beskriva de viktigaste verktygen för att göra ditt jobb?	  

Det absolut viktigaste verktyget är kunskap. Utöver detta är bra programvaror centralt 

för att kunna bedriva effektiv verksamhet.	  

 	  

2. Kan du beskriva hur du arbetar i det eller de redovisningsprogrammen du använder, 

är det lokala och/eller webbaserade program?	  

Jag använder likat installerade program. Jag upplever de webbaserade som för dåligt 

utvecklade hittills och tycker inte om den reaktionstid som finns vid arbete över webben.	  

 	  

Om du arbetar i webbaserade program, gör kunden något själv? Kan du beskriva hur det 

påverkar ditt arbete isåfall?	  

 	  

Hur stor del av din arbetsdag skulle du säga att du är beroende av datorn?	  

100 % av arbetsdagen	  

  	  

3. Har ditt arbete förändrats någonting det senaste decenniet/åren? På vilket sätt isåfall?	  

Arbetet förändras ständigt. Vi håller oss alltid uppdaterade med de nyheter som finns 

på området och arbetar aktivt med effektiva administrativa rutiner.	  

 	  

Anser du IT-baserade arbetsmetoder vara effektiva? Varför/Varför inte?	  

De kan vara effektiva om man arbetar med kunder som vill göra en del av arbetet 

själva.	  

 	  

Har du fler kunder idag än förr?	  

Vi har ungefär lika många kunder. Vi får en hel del förfrågningar men har inte mer 

kapacitet.	  

 	  

Har det förändrat värdet eller kvalitén på ditt arbete?	  
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Vi vinnlägger oss om att hålla en hög kvalitet och ta bra betalt för det arbete som vi 

gör. Vårt mål är att vara konkurrenskraftiga i pris för kunden men arbeta effektivt så 

att vi har bra lönsamhet. Detta har vi lyckats mkt bra med hittills.	  

Bilaga 3 - Exempel Intervju Respondent E	  
	  

1: Respondent E anser att bokföringsprogrammen är det viktigaste verktyget och säger 

att de används till 100 % förutom vid kundmöten. “Vi gör ingenting manuellt längre 

utan allt görs elektroniskt”. Respondent E säger att de arbetar i både lokalt installerade 

och webbaserade program. ”Vi försöker slussa över alla nya kunder till webbaserade 

program direkt och sedan även våra vanliga då det finns en helt annan användarbarhet i 

att kunderna kan se rapporter och man kan dela på arbetet”. Respondent E nämner att de 

använde webbaserade program mycket men trots det ligger ändå cirka 80 % av 

kunderna kvar i de gamla programmen. Han ser dock en ökning i användandet av 

webbaserade program. 	  

 	  

 	  

Respondent E anser att redovisningsprogrammen ökar både effektiviteten och 

produktiviteten och nämner att eftersom dem inte behöver vänta på att kunderna i de 

webbaserade programmen ska komma in med materialet ökar effektiviteten. 

Produktiviteten anser respondent E ökar eftersom dem får saker snabbare producerat 

och färdigt. Det nämns även att de kanske inte får göra lika mycket arbete som tidigare 

mot kunden men att det istället blir mer rådgivning då. ”Kunden producerar mycket mer 

själva medans vi mer får sammanställa, granska och rådgiva kring de bitarna och det 

gäller självklart att ta betalt för det också annars tappar man intäkter”.  	  

 	  

2: Respondent E använder nästan aldrig penna och papper utan skriver allt i word, excel 

eller i programmen. Vid de enstaka tillfällen som penna och papper används är det vid 

kundmöten men då görs bara stödanteckningar. Respondent E dokumenterar det ändå 

alltid i ett digitalt dokument efteråt och mailar kunden efter ett möte och stämmer av, 

respondent E gillar spårbarheten om en tvist skulle uppstå.	  
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3: Vad gäller strukturen i redovisningsprogrammen anser Respondent E att “Strukturen 

kan alltid bli bättre men har förändrats mycket. Allt var mycket mer fyrkantigt innan, nu 

är det mer design och användarvänligt. Innan fick du kanske klicka på 17 ställen för att 

komma till det du ville, nu finns det genvägar du kan lägga upp och möjlighet anpassa 

det till dig, mycket mer användarvänligt”.	  

 	  

“Dem har blivit mycket snabbare och mycket mer användarvänliga”. “Förr var det segt 

och fyrkantigt, nu är det mycket bättre design och tillgänglighet, framförallt kunna 

skicka filer till banken och så betala, lägga in leverantörsfakturorna i bokföringen och 

sen skicka filen till banken, förut fick du lägga in det i bokföringsprogrammet och sedan 

lägga in på banken för betalning, det blev dubbelt moment som har byggts bort tack 

vare tekniken”. Respondent E anser även att integrationen mellan programmen har 

blivit bättre och de använder ofta så kallade siefiler som går att synka mellan olika 

program. Det fanns även förr också men Respondent E anser att det har blivit mycket 

mer effektivt och snabbare.	  

 	  

	  

	  

	  


