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I 

Förord  
 

Digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen är ett aktuellt och intressant ämne som 

berör många människor där ibland redovisningskonsulter, klienter samt företag, leverantörer, 

myndigheter och ytterligare intressenter. Studien har bidragit till en större insikt för 

digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen och om hur digitaliseringen kan komma 

att påverka branschen i framtiden. 

 

Jag vill tacka samtliga personer som involverats i uppsatsen på ett eller annat sätt. Handledare 

som har väglett samt bidragit med tips och råd under resan vilket har hjälpt att utveckla 

uppsatsen. Respondenter som villigt avsatt tid och deltagit i intervjuer för att tillföra värde till 

studien. Opponenter och studiekamrater som bidragit med feedback. Stort tack går även till 

familj och vänner som stöttat och visat förståelse under hela den intensiva uppsatsprocessen. 

 

Det har varit roligt, spännande och lärorikt samt mycket utvecklande att fördjupa sig inom 

ämnet. Jag hoppas att du som läser om digitaliseringen tycker att det är otroligt spännande 

som jag gör! 

 

Tack och trevlig läsning! 

 

 

Borås, juni 2017     

 

 

__________________ 

Dior Tursón 
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Abstract 
 

The digitalization has had profound effects on organizations, industry structures, economy 

and the modern society as a whole. The digitalization has clearly affected the accounting 

industry which is increasingly digitalized. In the long term, accounting can be more 

automated and possibly the manual account may disappear. The question is whether the 

digitalization will be a threat or an opportunity for the accounting consultant. As the impact of 

the digitalization on the accounting consultant is constantly changing, a research gap will 

arise where it is interesting to investigate how professional accounting consultants perceive 

ongoing and future impact of the digitization on the accounting industry. 

 

The purpose of the thesis is to examine accounting consultants' perceive of the impact of the 

digitalization on the accounting industry. The study will provide a better understanding of 

how digitalization has affected the accounting industry and the accounting consultant's 

professional role, which is interesting to investigate as it is important for the individual 

accounting consultant and auditing and accounting firms' stakeholders such as clients, 

creditors, suppliers and authorities. The thesis is a qualitative study with a hermeneutical 

hermeneutic perspective for interpretation. The empirical data collection was conducted 

through personal interviews with five authorized accounting consultants in five different audit 

and accounting firms. The empirical data was placed in relation to previous studies and 

analyzed, which resulted in conclusions in which the essay's questions were answered. 

 

According to the paper, the digitalization has had a positive impact on the accounting 

industry. All audit and accounting firms have become more digitized compared to five years 

ago. The digitalization has had an impact on the accounting consultant's professional role, 

from working a lot with bookkeeping to working more with counseling. The digitalization has 

also had a positive effect on the efficiency of the audit and accounting firms' work processes 

towards their clients. The number of hours spent on a client has decreased in three of the five 

investigating firms. The majority of firms have generally been able to take more assignments 

as a result of digitalization. The price of accounting services at most of the forms has 

remained quite unchanged. The digitalization has resulted in many advantages and some 

disadvantages of investigated firms. The benefits that emerge are that the consultants' work 

has been facilitated, which has led to a faster execution, which in turn has freed staff time. 

Other advantages are that communication becomes faster, becomes more efficient and 

smoother. Additionally, the margin of error is getting smaller and that it is more fun work for 

all consultants and that clients get access to a more current accounting. The disadvantages are 

that a consultant can forget about the customer if there is too much focus on the digital which 

can lead to lost assignment. Other disadvantages are the dependence of the network 

connection, the requirement for archiving in paper form and the risk of security issues. 
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IV 

Sammanfattning 
 

Digitalisering har haft genomgripande effekter på organisationer, branschstrukturer, ekonomi 

och moderna samhället som helhet. Digitaliseringen har tydligt påverkat 

redovisningsbranschen som digitaliseras allt mer. På sikt kan redovisningen bli mer 

automatiserad och möjligen kan den manuella redovisningen försvinna. Frågan är om 

digitaliseringen kommer vara ett hot eller en möjlighet för redovisningskonsulten. Eftersom 

digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulten ständigt förändras uppstår en 

forskningslucka där det är intressant att undersöka hur yrkesverksamma redovisningskonsulter 

uppfattar pågående och kommande effekter av digitaliseringen på redovisningsbranschen. 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka redovisningskonsulternas uppfattningar om 

digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen. Studien ska ge en ökad förståelse om 

hur digitaliseringen har påverkat redovisningsbranschen och redovisningskonsultens 

yrkesroll, vilket är intressant att undersöka eftersom det har betydelse för den enskilde 

redovisningskonsulten samt revisions- och redovisningsbyråernas intressenter som 

exempelvis klienter, kreditgivare, leverantörer och myndigheter. Uppsatsen är en kvalitativ 

studie med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Empirinsamlingen utfördes genom personliga 

intervjuer med fem auktoriserade redovisningskonsulter på fem olika revisions- och 

redovisningsbyråer. Empirin ställdes i relation mot tidigare studier och analyserades vilket 

utmynnade i slutsatser där uppsatsens frågeställningar besvarades.  

 

Enligt studien framkommer det att digitaliseringen har haft en positiv inverkan på 

redovisningsbranschen. Samtliga revisions- och redovisningsbyråer har blivit mer 

digitaliserade i jämförelse med för fem år sedan. Digitaliseringen har haft en inverkan på 

redovisningskonsultens yrkesroll, från att arbeta mycket med bokföring till att arbeta mer med 

rådgivning. Digitaliseringen har även haft en positiv inverkan på effektiviseringen av 

revisions- och redovisningsbyråernas arbetsprocess gentemot sina klienter. Antalet nedlagda 

timmar på en klient har minskat i tre av de fem undersöka byråerna. Majoriteten av byråerna 

har generellt sett kunnat ta fler uppdrag till följd av digitaliseringen. Priset på 

redovisningstjänsterna hos de flesta av byråerna har förblivit ganska oförändrade. 

Digitaliseringen har inneburit många fördelar och vissa nackdelar hos undersökta byråer. 

Fördelarna som framkommer är att konsulternas arbete har underlättas vilket har lett till att 

det har utförts snabbare vilket i sin tur har frigjort tid för personalen. Andra fördelar är att det 

blir snabbare kommunikation, blir effektivare och smidigare. Ytterligare är att felmarginalen 

blir mindre och att det är roligare arbetsuppgifter för alla konsulter samt att klienter får 

tillgång till en mer aktuell bokföring. Nackdelarna som finns är att en konsult kan glömma av 

kunden om det blir för mycket fokus på det digitala vilket kan leda till förlorat uppdrag. 

Andra nackdelar är beroendet av nätuppkopplingen, kravet på arkivering i pappersform samt 

risken för säkerhetsproblem.  
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1 Inledning 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av digitaliseringen och koppling till 

redovisningsbranschen. Vidare presenteras problemdiskussion, uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor varefter avgränsningar redogörs. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

 

Digitaliseringen möjliggör att saker och ting som har gjorts på tidigare sätt kan göras på nya 

sätt! Digitaliseringen pågår i ett ständigt ökande tempo. Digitalisering har haft genomgripande 

effekter på organisationer, branschstrukturer, ekonomi och moderna samhället som helhet 

(Brynjolfsson & McAfee 2015). Begreppet digitalisering härstammar från latinet digtus, som 

betyder finger eller tå. Digit associerar till att räkna på fingrarna. Fingrarna motsvarar då 

siffror. Således betyder digitalisering att till exempel text och bilder omvandlas till siffror. Vid 

datorernas ankomst kom det med tiden att beteckna att göra något datorläsbart. Att digitalisera 

en bok eller en bild inbegriper att göra den tillgänglig i elektronisk form (Cöster & Westelius 

2016). 

 

Digitaliseringen har även påverkat och fortsätter att påverka interaktionen mellan 

myndigheter och medborgare i allt större omfattning genom en allt mer elektronisk 

kommunikation via internet. I nutid är det allmänt att till exempel deklarera, söka 

sjukpenning, ansöka om studiemedel och registrera flyttanmälan genom elektroniska tjänster 

som till exempel e-tjänster och digitala brevlådor. Dessutom medför digitaliseringen att en del 

myndighetsbeslut inte längre beslutas av mänskliga handläggare utan automatiseras och 

beslutas av IT-systemen. Som en naturlig effekt påverkas exempelvis redovisningsbyråer 

(härefter även som byråer) som hjälper medborgare och företag med interaktionen mellan 

myndigheter och skattskyldiga (Skatteverket 2017). 

 

Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning (2014) visar att fler yrken kommer att 

försvinna, exempelvis att 53 procent av svenska arbetsmarknaden består av yrken som kan 

ersättas av digital teknik inom 20 år. Det betyder att automatiseringen kommer att inverka på 

2,5 miljoner arbeten. Det beräknas att 89,3 procent av arbeten för redovisningsekonomer och 

administrativa assistenter kommer att automatiseras och motsvarande sannolikhet för 

bokförings- och redovisningsassistenter ligger på 97 procent (Stiftelsen för strategisk 

forskning 2014). 

 

Marknaden för redovisning, revision och rådgivning befinner sig i en förändringsprocess och 

paradigmskifte med tanke på att digitalisering och automatisering möjligen kan vara 

samhällets starkaste förändringskrafter globalt. Det kommer med sannolikhet leda till att 

rollerna för aktörerna förändras och bli fler (FAR 2016). Den svenska branschorganisationen 

för lönekonsulter, redovisningskonsulter (härefter även som konsulter), revisorer och 

skatterådgivare, FAR utreder framtiden för branschen (FAR u.å.a). FAR gav analysföretaget 

Kairos Future i uppdrag att tillsammans med dem utarbeta en framtidsstudie för redovisnings- 

och revisionsbranschen (FAR 2013). 

 

Enligt FAR:s studie (2013) kommer redovisningstjänster och revision att minska mot år 2025 

samtidigt som rådgivning kommer att öka. Studien beskriver sammantaget att den digitala 



 

 - 2 - 

tekniken blir i allt större utsträckning mer avgörande för processer och värdeskapande i 

ekonomin. Digitaliseringen har påverkat att redovisningstjänster mer och mer sker 

automatiskt. En effektivisering av arbeten har skett genom att en stor del av det som förut 

utfördes av människor nu utförs av robotar, datorer alternativt annan digital teknik. Samtidigt 

kan digitaliseringen medföra problem, som till exempel om det egentligen finns något riktigt 

värde bakom siffrorna på en datorskärm samt förenklande av att förfalska dokument (FAR 

2013). 

 

FAR:s fördjupade studie (2016) visar att utvecklingen med stor sannolikhet kommer att gå 

snabbare än förväntat. Digitaliseringen består av flera pågående teknikskiften, exempelvis kan 

bolagen förvalta sin ekonomihantering varsomhelst och närsomhelst via mobilen genom 

digitala plattformar och smarta lösningar. Dessa molntjänster har vuxit fram och används i 

större utsträckning av branschen, vilket möjliggör att följa företagets redovisning i realtid 

oavsett var en person befinner sig. Flera system gör även det möjligt att lämna 

pappershanteringen genom digitala fakturor och kvitton. Molntjänster för med sig fördelar 

som att användaren inte själv är tvingad att uppdatera, installera eller ta säkerhetskopior av sin 

data. Fördelar av dessa slag kommer leda till att fler arbetsuppgifter automatiseras. I 

Storbritannien har branschen kommit längre i utvecklingen än Sverige rörande digitala och 

molnbaserade tjänster, särskilt för små byråer. En rad fördelar är tydliga: lägre kostnader, 

ökad mobilitet, tidsbesparing och effektivare drift (FAR 2016). 

 

En undersökning (Sjöström 2016) visar att digitalisering och automatiseringen fortsätter att 

påverka både redovisnings- och lönekonsulter. Yrkesrollerna förväntas få en större efterfrågan 

på rådgivande tjänster. Det framkommer av en enkätundersökning som branschorganisationen 

Srf konsulterna (hädanefter även Srf) genomfört bland sina medlemmar (Sjöström 2016). Med 

den djupgående digitaliseringsprocess som utspelat sig i samhället generellt och särskilt i 

redovisnings- och revisionsbranschen har det skett en förändring. Allt eftersom förändringen 

utvecklat sig har flertalet byråer nu startat med att erbjuda företag rådgivning i en helt annan 

utbredning än tidigare (Rimér 2017).  

 

Redovisningskonsulten är mest utmanad av automatiseringen och digitaliseringen eftersom 

deras produktion till övervägande del genomförs manuellt menar Bengt Skough, godkänd 

revisor på FAR. Enligt honom kommer hela tillverkningsprocessen ske per automatik. 

Materialet kommer färdigtolkat i allt större grad. Det kommer handla mer om att 

kommunicera vad siffrorna betyder. Det kan gälla att exempelvis jämföra nyckeltal i 

branschen samt resonera kapitalbildning med mera. Det är approximativt 30 000 

redovisningskonsulter som var verksamma år 2016, dock beräknar FAR att det antalet 

halveras inom 15-20 år. Skough menar att det är logiskt med tanke på att det som förut 

möjligen tog fyra timmar med den nya tekniken kanske endast tar en timme inom en snar 

framtid. Digitaliseringen leder till effektivisering som i sin tur kommer att resultera till att en 

redovisningskonsult kommer att behöva arbeta med fler klienter anser Skough (Gustavsson 

2016). 

 

Det mest centrala är att komma till insikten att hela branschen har växlat fokus anger 

digitaliseringsexperten Erik Arwinge, affärsutvecklare hos BDO. Han uppger att det är en 

förändring från att arbeta med sammanställande av information till att analysera och erbjuda 

råd. Det gäller att ta proaktivt beslut som är framåtsyftande, innan saker händer. Det kräver 

realtidsinformation och att byrån vågar menar Arwinge (Hadjipetri Glantz 2017). 
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1.2 Problemdiskussion 

 

I den nuvarande ekonomin tenderar organisationer att lita mer och bruka sig av IT-systemen i 

högre grad för att registrera och bearbeta affärstransaktioner (Sun, Alles & Vasarhelyi 2015). 

Digitaliseringen medför fördelar som signifikanta tids- och kostnadsbesparingar med de nya 

affärssystemen och möjliggör även utveckling mot ett papperslöst kontor. Dessutom blir det 

mer effektivt för såväl företagets anställda som kunder (härefter även som klienter)  

(Ghasemi, Shafeiepour, Aslani & Barvayeh 2011). Samtidigt är säkerhetsfrågor kopplade till 

molntjänsterna, om systemen är tillförlitliga vid lagring av konfidentiell information (Ali, 

Khan & Vasilakos 2015; Gritzalis, Mitchell, Thuraisingham & Zhou 2014). Allt fler företag 

använder system som förmår rapportera försäljningsdata med mera i realtid. Dessutom blir det 

vanligare att med realtidsuppdateringar och en stor del av FAR:s medlemmar tror även att 

löpande tillgång till redovisning blir en verklighet (FAR 2013). I FAR:s fördjupade studie 

(2016) konstateras att den digitala utvecklingen och automatisering kommer att gå fortare än 

förväntat. Fler och fler aktörer förändras från att vara statiska organisationer till organisering 

av processer och flöden samt automatisering av dessa flöden. Detta förändrar 

kundrelationerna mot rådgivning när kunderna gör mer av arbetet själv. Enligt studien 

kommer realtidsredovisning bidra till detta och förenkla för kunderna (FAR 2016). 

 

Det existerar en mängd olika förändringar som den digitala tekniken har lett till inom 

redovisningsbranschen. Digitaliseringen har medfört både fördelar och nackdelar för 

redovisningsbranschen visar tidigare studier. (Ali et al. 2015; Ghasemi et al. 2015; Gritzalis et 

al. 2014).Vad innebär digitaliseringen för redovisningskonsulter? Vilka fördelar och 

nackdelar upplever redovisningskonsulter? 

 

Redovisningen har tydligt påverkats av digitaliseringen som automatiseras allt mer. På sikt 

kan redovisningen bli mer automatiserad och möjligen kan den manuella redovisningen 

försvinna. Frågan är om digitaliseringen kommer vara ett hot eller en möjlighet för 

redovisningskonsulten. Eftersom digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen 

ständigt förändras uppstår en forskningslucka där det är intressant att undersöka hur 

yrkesverksamma redovisningskonsulter uppfattar pågående och kommande effekter av 

digitaliseringen på redovisningsbranschen. 

 

I FAR:s fördjupade studie (2016) framkom det att digitaliseringen sannolikt kan påverka 

rollerna för att aktörerna förändras och bli fler. Enligt tidigare studier har digitaliseringen 

inverkat på redovisningskonsultens yrkesroll (Damasiotis, Trivellas, Santouridis, 

Nikolopoulos & Tsifora 2014;  Liu & Vasarhelyi 2014). Hur har redovisningskonsultens 

yrkesroll förändrats? Hur har digitaliseringen påverkat redovisningskonsultens 

arbetsuppgifter? Hur vill redovisningskonsulterna att yrkesrollen ska se ut i framtiden? 

Digitaliseringen har lett till att redovisningstjänster mer och mer sker automatiskt (FAR 

2013). Ghasemi et al. (2011) nämner positiva effekter som digitaliseringen har lett till, 

exempelvis den bättre övergripande effektiviteten inom redovisningsbranschen. Hur upplever 

redovisningskonsulterna digitaliseringen? Hur har det påverkat effektiviteten på 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter? Hur har det påverkat revisions- och 

redovisningsbyråernas digitala arbete? I takt med att digitaliseringen tar över enklare 

arbetsuppgifter, är det en befogad fråga om det kommer att behövas en mänsklig konsult i 

framtiden?  
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1.3 Syfte  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka redovisningskonsulternas uppfattningar om 

digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen. Studien ska ge en ökad förståelse om 

hur digitaliseringen har påverkat redovisningsbranschen och redovisningskonsultens 

yrkesroll, vilket är intressant att undersöka eftersom det har betydelse för den enskilde 

redovisningskonsulten samt revisions- och redovisningsbyråernas intressenter som 

exempelvis klienter, kreditgivare, leverantörer och myndigheter. Forskning om 

digitaliseringen har fått en mer central del de senaste åren. Det är ett intressant 

forskningsområde, särskilt i nutid när digitaliseringen har ofta pekats ut som en de viktigaste 

frågorna i modern tid. Undersökningen önskar ge en ökad förståelse för digitaliseringens 

påverkan på revision- och redovisningsbyråerna i en Boråskontext.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

 

1. Vilken påverkan upplever redovisningskonsulterna att digitaliseringen har haft på deras    

    yrkesroll? 

 

2. Vilken påverkan upplever redovisningskonsulterna att digitaliseringen har haft på    

    effektiviteten av deras arbetsuppgifter inom redovisningsbranschen? 

 

3. Vilka för- och nackdelar upplever redovisningskonsulterna att digitaliseringen har haft på    

     redovisningsbranschen? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

I uppsatsen ska redovisningskonsulternas upplevelser till följd av digitaliseringen i Sverige 

med lokal förankring till Borås uppmärksammas för att få en fördjupad bild på effekterna. 

Således kommer det inte att existera någon möjlighet att uttala sig om andra bolag i Europa 

och övriga världen. Det har valts att inte undersöka andra aktörers upplevelser eftersom det 

anses att de som arbetar och utför redovisningstjänster mest sannolikt bäst förmår upplysa hur 

redovisningsbranschen påverkas av digitaliseringen. Antalet respondenter och övriga 

avgränsningar har begränsats utifrån de förutsättningar och resurser som en högskolestudent 

har. 
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2 Metod 
 

I kapitlet beskrivs den vetenskapsteoretiska ansats, de metodval och tillvägagångssätt studien 

utgår ifrån. Därefter presenteras datainsamlingen, undersökningens urval och studiens 

forskningskriterier. Kapitlet avslutas med en metodreflektion och ett etiskt förhållningsätt. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Val av ämne 

 

Det är intressant att undersöka aktuella skeenden som digitalisering inom 

redovisningsbranschen eftersom den berör flertalet människor där ibland 

redovisningskonsulter, klienter samt företag, leverantörer, myndigheter och ytterligare 

intressenter. Det existerar en forskningsbrist inom området, som förstärkte valet att studera 

djupare i forskningsfältet. Rapporter som FAR:s framtidsstudier har ökat intresset för den 

pågående digitaliseringen inom redovisningsbranschen, vilka emellertid har en 

framåtblickande inriktning samt undersökt mer tänkbara effekter i framtiden. Därför syftar 

uppsatsen att undersöka hur digitaliseringen har påverkat redovisningsbranschen de senaste 

fem åren till idag. Samtidigt kan studien ge en viss ökad förståelse för hur digitaliseringen kan 

komma att påverka redovisningsbranschen i framtiden.  

 

2.2 Forskningsmetod 

 

I undersökningen ska en kvalitativ forskningsmetod tillämpas eftersom syftet är att förklara 

och analysera redovisningskonsulternas upplevelser. Kvalitativ data har innehållet av skrivna 

eller talade ord och visuella bilder. Det förknippas primärt med forskningsintervjuer som 

intervju, observation och dokument (Denscombe 2016). Undersökningen inriktar sig på 

redovisningskonsulternas upplevelser beträffande vilken påverkan digitaliseringen har haft på 

redovisningsbranschen. Det lämpar sig därför att utföra djupintervjuer med yrkesverksamma 

redovisningskonsulter och därmed besvara forskningsfrågorna. Empirin kommer att 

redogöras, analyseras samt tolkas i syfte att få en större insikt i digitaliseringens påverkan på 

redovisningsbranschen. 

 

I undersökningen passar djupintervjuer bättre eftersom det är en lämplig datainsamlingsmetod 

när det gäller att utforska komplexa och subtila fenomen som åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter (Denscombe 2016). I studien har endast 5 konsulter valts att intervjua eftersom 

fokuset är snarare att inrikta sig på djupet än att få ett stort antal respondenter som kan ge 

många allmänna svar. 

 

Semistrukturerade intervjuer har använts vilket innebär att intervjuaren på förhand har en 

färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är dock 

mer flexibel i jämförelse med strukturerade intervjuer beträffade ämnenas ordningsföljd och 

särskilt låta den intervjuade utveckla sina idéer och yttra sig mer utförligt om de ämnen som 

intervjuaren behandlar. Det är öppna svar och fokuset är hos den intervjuade som utvecklar 

sina uppfattningar. Semistrukturerade intervjuer har valts för att få redovisningskonsulternas 

subjektiva upplevelser och att genomgående under intervjun fokusera på inriktningen i 

undersökningen samt för att inte styra respondenten överdrivet och bevara intervjun flexibel 

(Denscombe 2016). 
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Metoden gav också möjlighet till följdfrågor och anpassning av intervjuns ordningsföljd vilket 

möjliggjorde att respondenterna öppet kunde uppmärksamma vad de upplevde var relevant för 

att vid behov styras åter till forskningsfrågorna via följdfrågorna (Denscombe 2016). 

Intervjuguiden har utförts med öppna frågor om vilken inverkan digitaliseringen har haft på 

redovisningsbranschen. Därefter har följdfrågor uppkommit, vilka har varierat beroende på 

hur respondenten svarat. Det finns även nackdelar med intervjuer som exempelvis 

intervjuareffekten, vilket betyder att respondenten påverkas av forskarens identitet. Data som 

kan fås genom respondenten kan variera beroende på hur de uppfattar forskaren. Faktorer som 

intervjuarens kön och ålder influerar på hur mycket information människor är villiga att dela 

med sig (ibid). För att motverka detta i något avseende utfördes intervjuerna i respondenternas 

naturliga miljö, det vill säga på kontoret hos respektive redovisningskonsult. 

 

Förberedelserna inför intervjuerna genomfördes genom en granskning av revisions- och 

redovisningsbyråernas hemsidor och vissa digitaliserade bokföringsprogram för att ge viss 

information beträffades deras digitaliseringsprocess. Genomförda intervjuer bedöms ge en 

trygg grund och en tydlig anspelning om vilken påverkan redovisningskonsulterna upplever 

att digitaliseringen har haft på redovisningsbranschen. Intervjufrågorna har formulerats med 

utgångspunkt ifrån studiens syfte och för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

Digitaliseringen är en process som ständigt är i rörelse, därför har undersökningen avgränsats 

tidsmässigt för att studera digitaliseringens påverkan de senaste fem åren fram till idag. 

Respondenterna blev informerade om undersökningens avgränsning till de senaste fem åren. 

 

Det är väsentligt att bruka ett pålitligt forskningsinstrument vid kvalitativa intervjuer, när 

materialet ska sammanställas. Det mänskliga minnet anses vara ett ganska opålitligt 

forskningsinstrument för att den har en benägenhet att vara ofullständig och lätt kan förvränga 

väsentlig information. Forskaren bör istället ha bestående upptagningar att förlita sig på 

(Denscombe 2016). Därför har intervjuerna spelats in med hjälp av en mobiltelefon för att 

dokumentera intervjun. Därefter har intervjun transkriberats för att underlätta analys av 

materialet. Inspelningen har i största möjliga mån hanterats på ett försiktigt och taktfullt sätt 

för att det inte skulle bli en störning i intervjusituationen. Fördelen med att spela in en intervju 

med hjälp av en bandspelare alternativt en mobiltelefon är att det möjliggör en permanent och 

närmast fullständig dokumentation gällande samtalet under intervjun. En annan fördel är att 

intervjuaren även har möjlighet att lyssna om intervjun flera gånger vilket således minskar 

risken för missuppfattningar. Därtill finns det möjlighet för andra forskare att kontrollera 

dokumentationen. Utöver detta kan intervjuaren lägga fokus på respondenternas svar istället 

för att anteckna. Nackdelen med ljudupptagning är att respondenterna kan känna sig hämmade 

av inspelningsprocessen, emellertid blir flertalet avslappnade efter en kort stund (ibid). 

 

Stora svarsvariansen gav upphov till en nackdel, vilket betydde att transkriberingen av 

intervjuerna resulterade i cirka 41 sidor material. Empirin har ställts i förhållande till tidigare 

forskning i den vetenskapliga litteraturen. Nyttan med en mängd material som utgångsläge är 

att välförsedda och utförliga data är en betydelsefull faktor vid användning av en kvalitativ 

metod (Sohlberg 2014). 

 

2.3 Vetenskapsteoretisk förhållningssätt  

 

Ett hermeneutistiskt förhållningssätt som redskap har valts för att förstå det teoretiska och 

empiriska material som har samlats in, det vill säga redovisningskonsulternas upplevelser av 

digitaliseringen. Tolkning är det primära redskapet för att komma fram till en kunskap om en 
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viss kontext enligt det hermeneutistiska förhållningssättet. För att förmå tolka och förstå 

materialet som kommer att samlas in är det centralt enligt Ödman (2017) att forma en 

förståelse av materialet utifrån vald kontext, vilket i studien är digitaliseringens påverkan på 

redovisningsbranschen. 

2.4 Undersökningsdesign  

 

En fallstudie kan definieras som en undersökning av ett fenomen i sin realistiska miljö, eller 

sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna. Fallstudien kan 

uppmärksamma en organisation, en företeelse, en händelse med mera. Avsikten kan vara 

beskrivande, förklarande alternativt undersökande (Backman 2016). Därför är 

forskningsstrategin lämplig i undersökningen, då syftet är att undersöka hur digitaliseringen 

har påverkat redovisningsbranschen. Det kan vara flera fall i samma studie, (Backman 2016) 

vilket förstärker valet av fallstudie eftersom det kommer genomföras en jämförelse mellan 

byråerna samt en jämförelse mellan empiri och tidigare  

studier.  

2.5 Datamaterial 

 

Utifrån framtidsstudierna av redovisnings-, revisions- och rådgivningsbranschen har en del 

händelser, trender och förändringar åskådliggjorts i branschens utveckling och digitalisering 

har varit utgångsläget i litteratursökningen. Vetenskapliga artiklar, rapporter, uppslagsverk, 

böcker och tidskriftsartiklar har använts. En del av informationen som förekommer i 

bakgrunden, problemdiskussionen, teoretiska referensramen vilket har publicerats av 

organisationer som FAR, Srf konsulterna och stiftelsen för Strategisk forskning. Dessa 

organisationer kan ha dolda motiv och kan ha påverkat utformningen av referensramen och 

den vidare undersökningen. Relevant kurslitteratur har använts, vilket har författats av 

erkända forskare med gott renommé vilka kan betraktas som tillförlitliga källor. Genom 

artikeldatabaser som ABI/INFORM Collection, Business Source Premier, Scopus, FAR 

Online och European Business Database har vetenskapliga artiklar sökts fram. Även 

söktjänsten Summon har använts. Referentgranskade vetenskapliga artiklar har primärt 

använts för att garantera vetenskaplig höjd. Vetenskapliga artiklar som citerats fler gånger har 

använts i högre utsträckning, vilka anses som mer relevanta och betrodda källor för 

undersökningen. Huvudsakligen har primärkällor använts i största möjliga mån för att dessa 

ger större tyngd åt studien än andrahandskällor, vilket kan innebära att intervjuerna skulle 

genomföras av någon annan forskare (Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Towns &Wengrerud 

2017). Primärkällorna utgörs framför allt av materialet från intervjuerna, vilket är 

respondenternas intervjusvar som är underlag för studien. 

 

För att framställa redovisningen fram tills idag har tidigare litteratur samt den traditonella 

redovisningen behandlats. Tidigare forskning inom fältet har gåtts igenom för att få en 

utsträckt förståelse i branschen, vägledning för intervjuguiden samt för att relatera till den 

insamlade empirin. Eftersom uppsatsen har en inriktning på den pågående digitaliseringens 

utveckling på redovisningsbranschen har fokuset varit att redogöra för den aktuellaste 

forskning gällande digitala utvecklingen och framtiden. Slutbetänkande av 

Digitaliseringskommissionen (SOU) genomfördes på uppdrag av den svenska regeringen och 

betraktas ha en hög tillförlitlighet. Det har bestämts att användas framför allt företagsfakta 

från BDO, PwC, Helgusgruppen, KPMG och ARIVAB, vilka bedöms som tillförlitliga källor 

eftersom de är insatta om sitt respektive företag och väl förtrogna med redovisnings- och 

revisionsbranschen. 
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2.6 Datainsamling 

 

2.6.1 Access 

 

Datainsamlingen genomfördes hos flera revision- och redovisningsbyråer. Dessa kontaktades 

via telefon, dels kontaktades en tilltänkt respondent direkt och dels att byråerna föreslog 

personer som uppfyllde urvalskriterierna. Syfte med undersökningen förklarades och 

urvalskriterierna framfördes för att respondenterna skulle ha god insyn i digitaliseringen. 

 

2.6.2 Urval 

 

I undersökningen genomfördes ett ändamålsenligt urval som utgör en form av  

icke-sannolikhetsurval, vilket betyder att revisions- och redovisningsbyråer som är relevanta 

för studiens syfte och forskningsfrågor har valts (Bryman & Bell 2014). Revision- och 

redovisningsbyråer som ansågs relevanta och som uppfyllde förutbestämda kriteter bäst har 

valts. Det centrala var att välja revisions- och redovisningsbyråer som har stor kunskap och 

erfarenhet av digitaliseringens effekter. Urval av respondenter syftar till att få fram fördjupad 

kunskap beträffande effekterna till följd av digitaliseringen. Därför har representanter för fem 
revision- och redovisningsbyråer intervjuats.  

 

Specifika krav har ställts vid val av respondenter. Kraven innebär att redovisningskonsulterna 

är verksamma som auktoriserade redovisningskonsulter med många års erfarenhet i yrket. 

Kraven ökar sannolikheten för att respondenterna har stor kompetens och kunskap inom 

redovisning samt digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen. Strategiska urvalet 

ökar sannolikheten för att respondenten har en god insyn i digitaliseringen och därmed till att 

syftet uppnås samt bidrar till att besvara forskningsfrågorna på ett mycket tillfredsställande 

sätt. Valet av respondenter är väldigt signifikant för undersökningens resultat. Det är till nytta 

eftersom det möjliggör större förståelse för digitaliseringens påverkan på 

redovisningsbranschen. Respondenter har valts från kontor i Borås med anledning av att de 

utvalda revision- och redovisningsbyråer har sina lokala kontor belägna i staden samt närhet 

till författarens studieort. 

 

Tre internationella revision- och redovisningsbyråer, BDO, PwC och KPMG har kontaktas. 

De största byråerna har troligen omfattande kunskap och kunnighet av digitaliseringen. 

Dessutom har två revisions- och redovisningsbyråer kontaktats med lokal förankring till 

Borås, nämligen Helgusgruppen Revisionsbyrå och ARIVAB Auktoriserade 

Redovisningskonsulter i Väst. Urvalet har gjorts i avsikt att ge en väldigt noggrann 

redogörelse över digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen. 
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Tabell 1: Förteckning av respondenter 

 

2.7 Dataanalys 

 

Kvalitativa data som emanerar från intervjuer utgör vanligtvis ett omfattande och 

ostrukturerat material vilket leder till svårigheter att analysera empirin (Bryman & Bell 2013). 

Efter genomförda intervjuer har ljudupptagningarna transkriberats i syfte för att driva fram ett 

analysunderlag i textformat. Transkriberingen genomfördes i tidsnärhet till intervjuerna för att 

underlätta transkriberingen och analysen. Transkribering är ett tidskrävande förlopp som dock 

valdes eftersom en fullständig redogörelse underlättar vid analysen av empirin (Bryman & 

Bell 2013). 

 

Det ska tillämpas en tematisk analys på datamaterialet som genererades av de 

semistrukturerade intervjuerna. Detta anses vara det mest lämpligaste tillvägagångssättet för 

att hantera det omfattande data som intervjuerna frambringade. Tematisk analys baserar sig på 

sig den insamlade empirin till exempel intervjuer som struktureras och kategoriseras utifrån 

fastställda teman (Bryman & Bell 2013). För att få en större insikt för det bakomliggande 

mönstret av den insamlade empirin inleddes analysprocessen med att transkriberade 

materialet från intervjuerna studerades och granskades. Efter sammanställningen sorterades 

informationen i olika teman för att möjliggöra en bättre struktur och översikt över 

respondenternas svar, som även gjorde informationen förståelig vid analysens start. Totalt har 

cirka 41 sidor transkriberats till sammanställning av respondenternas svar.  

 

Analysen kommer att utföras efter att all resultat är insamlat och uppställt och stödjer sig på 

en klassificering av det transkriberade materialet. I analysen ska empirin relateras till 

teoretiska referensramen för att tolka resultaten utifrån studiens syfte. En jämförelse kommer 

att genomföras mellan respondenter där både likheter och skillnader ska framställas och 

analyseras på respektive kategori. Analysen är strukturerad på ungefär samma sätt som 

intervjuguiden för att bidra till en röd tråd i studien. Kategorierna som framkommer är 1) 

digitaliserings utveckling och påverkan på yrkesrollen, 2) digitaliseringens inverkan på 

effektiviteten samt 3) digitaliseringens fördelar och nackdelar. Övrig empiri som inte har varit 

möjligt att koppla till varken forskningsfrågorna eller tidigare studier har valts att inte 

inkluderas i studien. 

 

Respondent Befattning Företag Typ av intervju Datum 

Respondent 1 Auktoriserad 

redovisningskonsult 

BDO AB Personlig  2017-04-24 

Respondent 2 Auktoriserad 

redovisningskonsult 

PwC AB Personlig  2017-04-25 

Respondent 3 Auktoriserad 

redovisningskonsult 

Helgusgruppen Revisionsbyrå AB Personlig  2017-04-25 

Respondent 4 Auktoriserad 

redovisningskonsult 

KPMG AB Personlig  2017-04-26 

Respondent 5 Auktoriserad 

redovisningskonsult och 

delägare 

ARIVAB Auktoriserade 

Redovisningskonsulter i Väst AB 

Personlig  2017-05-04 
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2.8 Forskningskriterier  

 

Bryman & Bell (2013) uppmärksammar att det existerar en del kvalitativa forskare som 

bedömer att validitet och reliabilitet är mer relevanta att använda beträffande kvantitativ 

forskning för att bedöma studiens kvalitet. Det kan vara problematiskt att säkerställa om 

studiens externa reliabilitet, det vill säga i vilken omfattning en undersökning kan upprepas. 

Att uppfylla detta kriterium i studien är problematiskt eftersom det är omöjligt att fastlå en 

definitiv bild av en social miljö och de sociala förutsättningar som forskas. Alternativa 

kriterier finns som forskarna Guba och Lincoln (1994) föreslår för att utvärdera den 

kvalitativa forskningen. Två grundläggande kriterier är trovärdighet och äkthet (Bryman & 

Bell 2013). 

 

Trovärdighet i en kvalitativ studie kan bestå av följande fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Den sociala verkligheten kan tolkas på flera 

tänkbara sätt och därför är tillförlitligheten väsentlig för att bygga upp undersökningens 

trovärdighet (Bryman & Bell 2013). En respondentvalidering har genomförts för att skapa 

tillförlitlighet i resultaten. Varje respondendent fick efter intervjun en sammanställning över 

den utformade empirin för att säkerställa att informationen uppfattats och återgetts korrekt. En 

överförbarhet till andra miljöer i andra studier ska göras möjligt genom att empirin ska 

utformas som en databas. Den insamlade empirin ska beskrivas utförligt och detaljerat för att 

rusta läsaren med lämplig information som möjliggör för andra forskare att i viss mån 

tillämpa på liknande konsulter i liknande byråer.  

 

Pålitlighet i undersökningen förstärktes genom att hela forskningsprocessen, tillvägagångssätt 

och val tydligt har beskrivits och underbyggts med väl underbygga skäl. Dessutom ska 

processen granskas av handledare och övriga personer som andra forskare. Med anledning av 

att processen och den slutliga undersökningen kommer att granskas och konfirmeras stödjer 

det att forskaren ska handla i god tro. Källhänvisning ska tydligt anges under hela studien. 

Dessutom ska värdeladdade ord och ledande frågor undvikas i intervjufrågorna samt ska en 

medvetenhet om vikten av objektivitet under hela studien beaktas för att inte låta forskarens 

personliga värderingar och åsikter påverka studien. 

 

Äktheten gäller frågor som rör forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet (Bryman & Bell 

2013). För att undersökningen ska ge en rättvis bild genomfördes som nämnt en 

respondentvalidering för att bekräfta empirins trovärdighet. Studien hjälper medverkande 

personer att få en bättre förståelse av sin arbetssituation och den sociala miljö de arbetar i 

eftersom digitaliseringen berör det dagliga arbetet. Det utmynnar i eftertanke och begrundan 

om hur digitaliseringen har påverkat och forsätter att påverka deras nuvarande situation på 

arbetet. 

2.9 Metodreflektion 

 

Urvalet genomfördes med utgångspunkt i flera urvalskriterier. Ett slumpmässigt urval skulle 

försvåra studien eftersom byråerna och respondenterna nödgades att uppfylla förutbestämda 

kriterier. Undersökningen krävde även redovisningskonsulter som var tillmötesgående att bli 

intervjuade och bidra till studien. Det är väsentligt att betona att resultaten inte nödvändigtvis 

visar hur det faktiskt är utan endast redovisningskonsulternas subjektiva uppfattningar om 

digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen. 

 

De intervjuade konsulterna är verksamma i samma stad. En större stad skulle kunna ge fler 



 

 - 11 - 

svar och mer fördjupad kunskap eftersom det är då större utbud på auktoriserade 

redovisningskonsulter, vilket ökar sannolikheten för större insyn i digitaliseringen. Kvalitativa 

undersökningar brukar kritiseras för att dessa studier är alltför subjektiva, vilket grundar sig i 

risken för att forskarnas subjektiva uppfattningar byggs in i undersökningen (Bryman & Bell 

2013). Detta kan ha inverkat på studien, dock har detta hanterats genom att samtliga intervjuer 

har inspelats och transkriberats. Dessutom kan det vara ett problem med kvalitativa studier att 

det är svårigheter att replikera undersökningen. Forskarens egna erfarenheter och 

uppfattningar har betydelse, vilket försvårar för andra att genomföra en exakt likadan studie 

(Bryman & Bell 2013). För att hantera detta har tillvägagångssättet och motivet till detta 

beskrivits utförligt och tydligt. 

 

Generaliseringsproblem är förekommande inom kvalitativa studier eftersom undersökningen 

ofta utgörs av ett litet antal individer i en viss organisation alternativt i ett visst område. I 

studien har urvalet begränsats till fem konsulters uppfattningar om digitaliseringen, vilket har 

medfört att möjligheten till generalisering är begränsade. Det begränsade urvalet kan 

svårligen generaliseras till en hel population och det är även problematiskt att generalisera till 

andra miljöer (Bryman & Bell 2013). Resultaten kan således endast anknytas till deltagande 

konsulter i den givna situationen och inte till alla konsulter i redovisningsbranschen då 

upplevelser kring digitaliseringen kan avvika hos andra konsulter. Värt att ta hänsyn till är att 

intervjun omfattade 3 av de största revisions- och redovisningsbyråer i Sverige, vilket utgör 

en omfattande andel av revisions- och redovisningsbyråer i Sverige. Det kan ge en viss 

generaliserbarhet, dock är inte syftet att generalisera till en hel population samt begränsningen 

i generaliserbarheten ses därför inte som problematiskt. Det hade varit fördelaktigt att 

undersöka fler konsulters uppfattningar, som emellertid inte varit möjligt med tanke på den 

begränsade tidsramen för undersökningens utförande. Dessutom skulle det vara besvärligt att 

få fler respondenter att ställa upp eftersom vårperioden brukar innebära en intensiv period för 

en redovisningskonsult, i synnerhet för en auktoriserad redovisningskonsult. 

2.10 Etiskt förhållningssätt  

 

All forskning bör bedrivas i enlighet med forskningsetiska normprinciper som 

Vetenskapsrådet utformat avsedda för bland annat till vägledning för den enskilde forskaren 

vid planering av projekt samt ge underlag för forskarens egna reflektioner och insikter i sitt 

ansvarstagande. Det är fyra huvudkrav vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet har uppfyllts genom att forskaren har informerat samtliga respondenter 

om att författaren studerar företagsekonomi på Högskolan i Borås samt undersökningens 

syfte. Ytterligare upplystes om att deltagandet i studien var frivilligt och att rättigheten att 

närsomhelst under intervjun avbryta sin medverkan. Tillstånd om inspelning inhämtades samt 

upplystes respondenterna om möjligheten till anonymitet. Samtyckeskravet har också 

uppfyllts genom att ett samtycke från respondenterna har erhållits samt rätten till att inte 

besvara vissa frågor. Efter intervjun har det funnits möjlighet att skicka en sammanställning 

över intervju vid oklarheter för att uppfylla kravet på bli korrekt återgiven. Beträffande krav 

på konfidentialitet har respondenten fått möjlighet att bli anonym samt att uppgifterna skulle 

hanterats på ett varsamt sätt. Nyttjandekravet uppfylls genom att empirin inte insamlas till till 

något annat ändamål, än till denna vetenskapliga studie. Det har valts att inte anonymisera 

företagets namn och befattning utan endast respondenterna namn eftersom personnamnet inte 

anses relevant för undersökningen. En utökad anonymisering har inte genomförts eftersom det 

har bedömts att material som förekommer inte skadar respondenten eller företaget. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Följande kapitel beskriver den teoretiska bakgrunden och undersökningens referensram. 

Bakgrunden inkluderar väsentliga begrepp som digitalisering, effektivitet och redovisning. 

Dessutom beskrivs redovisningens historia i korthet. Därefter förklaras 

redovisningskonsultens yrkesroll samt tydliggörs skillnaden mellan revisorns roll och 

redovisningskonsultens roll. Avslutningsvis presenteras tidigare studier om digitaliseringens 

påverkan på redovisningsbranschen.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Begrepp 

 

3.1.1 Digitalisering 

 

Under 2000-talet har informationsteknologi (IT) haft stor inverkan på redovisnings- och 

revisionsbranschen. IT är ett paraplybegrepp rörande informationsteknik, allt som möjliggör 

att data, information eller kunskap överförs till något visuellt format. IT är ett paraplybegrepp 

för de möjligheter som frambringats genom framsteg inom datateknik och 

telekommunikation. Med utgångspunkten IT utvecklades begreppet digitalisering (Ghasemi et 

al. 2011). 

 

Digitalisering används i modern tid generellt i två olika betydelser. Det ena är 

informationsdigitalisering som innebär omvandling av information till digital form och den 

andra är samhällelig digitalisering av information som innebär ökad användning av IT i bred 

betydelse i samhället. Informationsdigitalisering syftar på den process där en analog förlaga 

transformeras till digital information. Detta betyder att informationen förmår bli strukturbar, 

sökbar samt tillgänglig via digitala kanaler. Samhällelig digitalisering syftar på den samhälls- 

och människo- revolutionerande utveckling som successivt blir mer komplicerad att hålla isär 

från någon del av livet. Det betyder att individer och organisationer har möjlighet att 

kommunicera och utbyta information med andra människor, organisationer och sin omgivning 

på helt nya sätt (Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen 2014). 

 

”Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, 

verksamheter och saker blir självklara. Möjligheten att samla in, tolka, tillämpa och utveckla 

allt större kvantiteter av data digitalt, medför att det uppstår utvecklingsmöjligheter inom de 

flesta områden” (Digitaliseringskommissionens utredning 2015, s. 99). I uppsatsen avses 

digitaliseringen innefatta begrepp som informationsteknologi, informationssystem, 

informationsteknik, informationsdigitalisering och samhällelig digitalisering samt andra 

begrepp som kan relateras till digitaliseringen. 

3.1.2 Effektivitet  

 

Begreppet effektivitet har sitt ursprung i det latinska verbet, efficio som betyder framringa. De 

svenska orden verksamhet, verkan och framgång motsvarar latinets efficacitas (eng. efficacy). 

Etymologiskt grundar sig begreppet effektivitet på effekt, vilket i beskrivande form kan utge 

sig vara allting som ger en förändring. Emellertid har ordet effektiv en normativ betydelse; 

effekten infettar inte endast en förändring i ett tillstånd, förändringen kan skildras som bättre 
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alternativt eftersträvansvärd än en annan förändring. Följaktligen utgår begreppet från ett 

positivt, normativt ställningstagande (Ragneklint 2002). Effektivitet innebär att använda 

tillgängliga resurser på bästa sätt med utgångspunkt i de mål som existerar för verksamheten 

(Socialstyrelsen u.å). I uppsatsen är effektiviteten uppdelad i två aspekter; tid och pris.  

 

3.1.3 Redovisning 

 

Redovisning syftar på processen att identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk 

information. Processen gör det möjligt för användare av redovisningsinformation att göra 

bedömningar och fatta befogade beslut. Redovisning är behövligt för varje organisation. 

Redovisningen kan bedömas som ett språk som kan användas för att underlätta 

kommunikation av redovisningsinformation till olika användare med växlande 

informationsbehov. Dessa olika användare kan finnas inom samma organisation som till 

exempel anställda, styrelsen och ägare samt utanför organisationen till exempel leverantörer, 

kunder och myndigheter (Rimmel & Jonäll 2016). 

 

Det finns olika typer eller delar av redovisning, som exempelvis bokföring, intern 

redovisning, extern redovisning, finansiell rapportering och bolagsstyrning. Företagets 

redovisning kan utgöras av extern redovisning så kallad affärsredovisning samt intern 

redovisning. Redvisning utgör mer än beskrivning av verksamheten genom siffror. 

Fullständiga processen, från verifikationer till databehandling i olika rapporteringssystem, 

samt brukandet och insikt om hur informationen uppstår, mäts och kommuniceras innefattas i 

redovisningsbegreppet (Rimmel & Jonäll 2016). 

 

3.1.4 Redovisningens historia 

 

Behovet av redovisningen har existerat under en avsevärd lång tid. Bokföring av väsentliga 

ekonomiska uppgifter har rötter långt tillbaka i historien. Tidigt som 3500 f.Kr i 

Mesopotamien har lertavlor nyttjats för att registrera lån samt krediter med datum och 

varuslag, samt registrering av kostnader och förbrukning av olika varuslag. Redovisning 

användes även i stor omfattning i Grekland för att registrera transaktioner samtidigt som 

redovisningen var inriktad framförallt för att kontrollera egendom i syfte att bevara värdet på 

ägarnas egendom men även för att utgöra ett beslutsunderlag vid organisationsförändringar. 

Systemet med dubbel bokföring växte fram i de italienska stadsstaterna under tidig medeltid. 

Historiskt material upplyser om att dubbel bokföring användes bland annat i Florens i slutet 

av 1200-talet. Det skulle dröja ändra fram till år 1494 innan den dubbla bokföringen 

presenterades av matematikern och munken, Luca Paciolo i hans bok ”Summa de Arithmetica 

Geometria Proportioni et Proportionalita” (Översikt  av aritmetik, geometri, reguladetri och 

proportionalitet; Engström 1999:27). 

 

Idag används fortfarande bokföring och redovisas för att mäta och informera om företagets 

tillgångar, skulder, finansiella ställning och resultat. Bokföringen avser hantverket, 

registreringen av affärshändelserna i bolaget, medan redovisning avser på slutprodukten, den 

kompletta informationen från bokföringen. Enligt Bokföringsnämnden kan ett 

bokföringssystem ha olika utformningar, helt datorbaserat, helt manuellt eller en kombination 

av dessa (BFN 2016). Deshmukh (2006) definierar digital redovisning, eller e-redovisning, 

som representation av redovisningsinformation i det digitala formatet, som sedan kan hanteras 

och överföras elektroniskt. 
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3.2 Redovisningskonsult 

 

En redovisningskonsult är en person vars uppdrag är att självständigt biträda externa 

uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning (Srf u.å.a). Redovisningskonsulten 

är företagarens högra hand i områden som avser ekonomi, administration och affärsutveckling  

(FAR u.å.b). Arbetsuppgifterna skiftar från att biträda en mindre organisation med delar av 

bokföringen alternativt avstämningar av konton till att fullständigt sköta all löpande 

redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och 

upprätthålla kontakter med myndigheter. Det finns möjligheter för redovisningskonsulter att 

specialisera sig inom exempelvis löneadministration koncernredovisning, skatt, kassaflöden 

och affärsutveckling (Srf u.å.a). 

 

En redovisningskonsult kan välja att driva en egen redovisningsbyrå eller vara anställd på ett 

revision- eller redovisningsbyrå. För att förmå att arbeta som redovisningskonsult krävs en 

bred kompetens inom redovisningsområdet samt kunskaper inom andra områden som moms 

och skattelagstiftning. Detta för att konsulten ska kunna erbjuda en kvalitativ 

redovisningstjänst till sina uppdragsgivare. Förändringar som avskaffandet av revisionsplikten 

för mindre aktiebolag bidrar till nya yrkes- och utvecklingsmöjligheter för framtidens 

redovisningskonsulter, som väntas få en tydligare roll med stort ansvar i bolag som väljer bort 

revision (FAR u.å.b). 

 

Yrkesrollen redovisningskonsult har kvalitetssäkrats genom införandet av en auktorisation 

och utvecklingen av Reko, svensk standard för redovisningstjänster (FAR u.å.c). Reko är 

normgivande för god sed vid genomförandet av redovisningstjänster och en etablerad standard 

i branschen och näringslivet (Srf u.å.c). Srf konsulterna införde under år 2006 en auktorisation 

med höga antagningskrav och kvalitetskontroll för redovisningskonsulter. Ett samarbete 

startades år 2009 mellan branschorganisationer Srf konsulterna och FAR för att garantera sig 

om enhetliga villkor för hela branschen (FAR u.å.c). För att bli auktoriserad 

redovisningskonsult är det krav på att uppfylla de teoretiska kunskapskraven för auktorisation 

samt ha praktisk erfarenhet (Srf u.å.d). 

 

Att vara auktoriserad redovisningskonsult ger en tydlig yrkesidentitet som professionell 

redovisningskonsult och en offentlig kvalitetsstämpel som garanterar kompetens och 

erfarenhet. Ett medlemskap i FAR eller Srf konsulterna krävs för att kunna vara verksam som 

auktoriserad redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsult är en trygghet för 

uppdragsgivaren att anlita eftersom titeln innebär att konsulten tar ansvar för att utförda 

tjänster håller en hög kvalitet, som resulterar till hög kvalitet i redovisningen (FAR u.å.b, 

u.å.c). Yrket som redovisningskonsult är inte reglerad enligt lag och omfattas inte av någon 

offentlig tillsyn. För att säkerställa kvalitetssäkring av redovisningsverksamhet genomgår 

auktoriserade redovisningskonsulter en kvalitetskontroll vart sjätte år som genomförs av 

branschorganisationerna. (FAR u.å.b, u.å.c). 

3.2.1 Skillnad mellan redovisningskonsult och revisor 

 

Två olika yrkesroller, redovisningskonsult och revisor blandas ofta ihop. Dock har 

yrkesrollerna helt olika syften och arbetsuppgifter. Den centrala skillnaden mellan en 

redovisningskonsult och en revisor är att redovisningskonsulten upprättar företagets 

redovisning medan revisorn granskar företagets redovisning och hur styrelsen förvaltar 

organisationen. En auktoriserad revisor granskar det som redan har skett, det vill säga tittar 

bakåt medan en auktoriserad redovisningskonsult har ett framåtblickande och proaktivt 
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perspektiv. Konsulten säkerställer kvaliteten i redovisningen samt den ekonomiska 

rapporteringen uppkommer redan i det löpande arbetet, istället för i efterhand genom revision 

(Srf u.å.b; FAR u.å.d). 

 

I figur 1 nedan illustreras uppdelningen av yrkesrollen och tjänsterna för redovisningskonsult 

respektive revisor. Det visar att konsulten har en mer utförande/rådgivande tjänst medan 

revisorn har en mer kontrollerande tjänst. Bilden åskådliggör även att den auktoriserade 

redovisningskonsulten har en enorm bredd på sitt arbetsområde. Konsulten kan var lik en 

allmän läkare med vittomfattande kunskap om mycket eller kan bestämma att specialisera sig 

mot olika tjänster. Inom alla tjänsterna ingår i stort sett konsultation och affärsrådgivning, 

som gör att redovisningskonsulten ofta är en naturlig rågivare för organisationen. En revisor 

har som uppgift att genomföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete, vilket kan 

medföra begränsningar för revisorn att erbjuda rådgivning. Dessutom resulterar konsultens 

fortlöpande kundkontakt till en mycket kunnig konsult som har goda förutsättningar för att 

vara en betydelsefull rådgivare vid företagets olika beslut (Srf u.å.b).  

 

 
 

Figur 1. Redovisnings- och Revisionsbranschen - Uppdelning av yrkesroll och tjänster (Srf 

u.å.e). 
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3.4 Tidigare studier 

 

Redovisning har utvecklats i takt med utvecklingen inom affärs- och informationsteknologi. 

Digitaliseringen av ekonomiska fenomen över hela världen har även förändrat  

redovisningsprofessionen fundamentalt och permanent (Hunton 2002). Informationsteknologi 

har spelat och kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av 

redovisningsinformationssystem (AIS) genom att tillhandahålla det tryck som driver 

redovisningsverksamhet (Vaassen & Hunton 2009). Moderna IT-system gör det möjligt för 

redovisningskonsulter att få tillgång till information i realtid samt till fler och nya typer av 

information. Ny teknik med extraordinär analytisk kapacitet har skapat en situation där 

enorma volymer kan samlas in, bearbetas och presenteras på sätt som inte kunde föreställas 

tidigare (Santouridis 2015). IT har antagit en djupgående roll vid strukturering av 

redovisningsåtgärder och påverkar mänsklig informationsbehandling. IT förändrar i grunden 

uppgifternas karaktär, de metoder som genomförs och resultaten av uppgiften (Sutton 2010). 

 

Digitalisering ökar allt eftersom datorer, internet och andra tekniker som digitala enheter blir 

allt mer tillgängligt. Enligt Ghasemi et al. (2011) har detta omvandlat företagens sätt att 

bedriva deras verksamhet och forskarna anser vidare att redovisningen har utvecklats enormt 

tack vare tillväxten inom digitaliseringen. Ett exempel på förbättring är bokföringsprogram 

som har automatiserat traditionella pappers reskontra bokföringsböcker. Detta har resulterat i 

förkortade ledtider för en redovisningskonsult att upprätta och presentera finansiella rapporter. 

Ghasemi et al. (2011) nämner ytterligare positiva effekter som digitaliseringen medför, 

exempelvis den bättre övergripande effektivitet och mer noggrannare information. Utöver det 

nämner de att den största inverkan IT har haft på redovisning är företagens förmåga att 

utveckla och använda datoriserade system för att spåra och registrera finansiella transaktioner. 

Pappershantering, manuella program och handskrivna finansiella rapporter har snabbt 

förflyttats till datorsystem som snabbt kan presentera enskilda transaktioner till finansiella 

rapporter. Flertalet av de populära redovisningssystemen kan  skräddarsys till specifika 

branscher eller företag som möjliggör för företag att snabbt och enkelt skapa individuella 

rapporter för beslutsfattande (Ghasemi et al. 2011). 

 

I den pågående ekonomiska miljön utvecklas företag mot att använda sig av IT-systemen i 

högre grad (Sun, Alles & Vasarhelyi 2015). Spännande är att utvecklingen av IT pekar på 

förändringar inom revisions- och redovisningsbranschen. En aktuell trend inom IT är cloud 

computing som på svenska kallas för molntjänster, vilket syftar på att data förflyttas till 

enorma datacenter som är tillgängliga för flera användare samtidigt. Dessa tjänster 

eftersträvar att förenkla och effektivisera för företagets anställda och kunder genom att 

erbjuda tillgång till information närsomhelst och varsomhelst (Carretero & Blas 2014). 

Molntjänsterna uppvisar även en anmärkningsvärd potential för att tillhandahålla 

kostnadseffektiva, lätta att hantera, elastiska och kraftfulla resurser i farten via internet (ibid). 

Även en annan studie (Chou 2015) nämner att molntjänsterna ökar graden av mobiliten, då 

anställa är i stort sett oberoende av arbetsplatsen och klienter har möjlighet att få tillgång till 

programvaran under förutsättning att de har internatanslutning. Molntjänsterna har även 

fördelar att det gör det möjligt med begränsad datalagring, bearbetningskapacitet och 

automatisk backup för kundens data. Det gör också möjligt för kundföretag att enkelt lägga 

till eller ta bort kapacitet, beroende på dess behov och utan andra kostnader (Dimitriu & Matei 

2014). 

 

I en studie baserad på en litteraturöversikt utfört av Belfo & Trigo (2013) kommer det fram att 

det är en fortsatt tillväxt av webbaserade redovisningstjänster som inkluderar webbtjänster 
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och webbsupport kring redovisning. Bland andra tjänster som används av betydande antal 

organisationer är online fakturering och online betalning. I allmänhet stöds dessa tjänster av 

PayPal, Authorize.net, 2CheckOut eller Linkpoint som säkerställer att transaktionerna är 

säkra, snabba och tillförlitliga, vilket i sin tur ger den nödvändiga infrastrukturen och 

respektive säkerhet (Belfo & Trigo 2013). Dessutom med spridningen av webbaserade system 

är det vanligare att ha webbaserad redovisningsprogram, minskning av enbart internt 

redovisningsprogram. Lösningen är grundad på molntjänster. Med den här typen av lösningar 

kan olika typer av intressenter få tillgång till solida bokförings- och 

finanshanteringsfunktioner med realtidsrapportering varifrån det finns en internetanslutning. 

Utöver det har kommit nya termer som artificiell intelligens (AI). Artificiell intelligens är en 

specialiserad typ av affärsinformation, ett uttryck som betyder en uppsättning tekniker som 

används för att extrahera, analysera och presentera information från redovisning och 

affärsprogramapplikationer (ibid). 

 

I en studie (2013) beskriver forskarna Brandas, Megan och Didraga att molnteknik kan skapa 

en integrerad miljö där redovisningssystem för olika företag som är i samma moln och 

använder samma affärssystem kan interagera lättare och snabbare i EDI (Electronic Data 

Interchange). Dessutom resonerar de att mobilapplikationer och teknologier kan användas i 

redovisningssystem som mobilterminaler för primär datainsamling, datainmatning och 

bokföring samt finansiella transaktioner. I studien beskriver även forskarna risker och 

säkerhetsproblem med moln och mobilteknik. Till exempel på risker är förlust av finansiella- 

och redovisningsdata, oro över privata integriteten samt systemtillgänglighet och 

kontinuitetstjänster (Brandas et al. 2013). 

 

Forskare som Warren, Moffit och Byrnes (2015) hävdar att företag i nutid kan lagra 

betydelsefull information enkelt med komplement som videor, bilder, ljudfiler och texter som 

kan erbjuda förbättrad transparens och som underlag för affärsbeslut. Detta skulle exempelvis 

kunna betyda att inspelade videor och andra typer av media används för ge intressenter mer 

heltäckande bild av bolagets tillgångar gällande deras tillstånd, funktioner och egenskaper. 

Warren et al. (2015) anser att Big Data är ännu ett teknologisk paradigm som kommer att 

förändra hur finansiella transaktioner stöds. Det kommer att öka mätningsprocesser genom 

nya former av underlag för att stödja ledningens redovisning av transaktioner (ibid). 

Samtidigt som molntjänsterna kan vara en resurs kan de även utgöra ett hot för byråerna. Det 

kan gälla säkerhetsfrågorna kopplade till molntjänsterna, om det är möjligt att lita på 

säkerheten i molntjänsterna och skydda ens privata integritet (Gritzalis et al. 2014; Takabi, 

Joshi & Ahn 2010). Nackdelar till följd av digitaliseringen som säkerhetshot i molntjänsterna 

samt juridiska frågor kan uppstå vid lagring av konfidentiell material. Säkerhetsproblem finns 

rörande tillgång till material, som möjligen inte är avsett för alla användare. (Ali et al. 2015). I 

forskningsartikeln dryftar Ali et al. (2015) bristen på administrativ kontroll vid molntjänster, 

som gäller exempelvis identitetshantering samt åtkomstkontroll över företagets digitala 

resurser. Flera företag och forskningsorganisationer är ovilliga att helt förlita sig på 

molntjänster för att förflytta digitala tillgångar till tredjepartsleverantörer (Latif, Abbas, Assar 

& Ali 2014). 

 

Författarna Ghasemi et al. (2011) lyfter fram fler fördelar för redovisningsbranschen till följd 

av digitaliseringen. Digitaliseringen har förbättrat redovisningens funktionalitet genom en 

ökning av redovisning i realtid. Digitaliseringen erbjuder möjligheter för företag att utföra 

redovisningen mer effektivt och ändamålsenligt eftersom användningen av de nya 

affärssystemen har möjliggjort signifikanta tids- och kostnadsbesparingar. Användning av IT 

för att utföra redovisningsfunktioner har inneburit en möjlighet för företag att utvecklas mot 
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att bli ett papperslöst kontor. Verktyg som elektroniskt datautbyte och elektronisk överföring 

kan erbjuda företag möjlighet att tillämpa produktionssystemet mer effektivt och spara pengar 

(Ghasemi et al. 2011). 

 

Forskare som Taipaleenmäki och Ikäheimo (2013) nämner att redovisningen har utvecklats 

från bakåtblickande redovisning till nutida framåtblickande värderingsfokus, att hjälpa 

investerare i sitt beslutsfattande. Enligt författarna är den senaste trenden inom redovisningen 

är förflyttning från anskaffningskostnad för förvaltningsändamål till verkligt värde för 

värderingssyfte och beslutsfattande (ibid). I takt med digitaliseringen konfronteras 

informationsspecialister regelbundet med ny teknik som revolutionerar sättet information 

hämtas, lagras och hanteras. XBLR är exempel på en sådan teknik. XBLR är teknik som 

kodar bitar av finansiell data, i syfte att göra analysen och hämtningen av data enklare, 

snabbare och mer kostnadseffektiv (Jiu-jin, Fu-sheng & Yan-feng 2013). 

 

En studie genomfört av Antonelli, Almeida, Espejo och Longhi (2014) påvisar att 

automatisering av flera uppgifter har genomförts som gjordes manuellt för en tid sedan 

exempelvis skatte- och bokföringsregister som idag generellt görs online. Dock skapar 

intensiv användning av IT ett tekniskt beroende, så att ett systemfel kan leda till en plötslig 

minskning av produktivitetsnivåerna. Yrkesverksamma i redovisningsbranschen kan med 

hjälp av IT information och skicka rapporter snabbt, vilket gör det möjligt för dem att 

säkerställa större kundnöjdhet (Antonelli et al. 2014). 

 

I en annan undersökning illustrerar Genete och Ţugui (2008) fördelarna med digital 

redovisning som syftar på representationen, förflyttningen och överföringen av 

redovisningsinformation till elektronisk form i hela redovisningsprocessen. Även fördelar 

som eliminering eller begränsning av skatteflykt uppstår eftersom alla transaktioner kommer 

att registreras automatiskt och därför kan kontrolleras. Även eliminering av  mänskliga fel 

samt att standardiseringen av förfaranden genom automatisering kommer att leda till en 

jämnare standardisering när det gäller kvalitetshantering och redovisningsharmonisering 

(Genete & Ţugui 2008). 

 

Yeboah, Kwateng och Oppong (2014) undersökte digitaliseringens effekter på 

redovisningspraktiken i offentliga institutioner i Ghana. Undersökningen kom fram till flera 

positiva effektiver till följd av digitaliseringen som till exempel snabb inlämning av 

årsredovisningar, upprättande av felfria årsredovisningar och skapandet av en väg för att få 

tillgång till finansiell information. Bland nackdelarna nämndes brist på IT-expertis, 

lämplighet och kostnaden för bokföringsprogram samt datasäkerhet ses som en stor utmaning 

till följd av digitaliseringen i offentliga institutioner (Yeboah, Kwateng & Oppong 2014). Det 

kan viss tid tid för IT-investeringen att fullt ut återspegla sitt skapade värde (Yao, Liu och 

Chan, 2010). 

 

Enligt Liu och Vasarhelyi (2014) har redovisningskonsultens yrkesroll förändrats i takt med 

att digitaliseringen har utvecklas i form av avancerade tekniska dataanalyser. Rollen 

förändrades från att fokusera på manuell beräkning av transaktionsdata till analys av 

affärsdata. Även enligt Damasiotis et al. (2014) har redovisningskonsultens roll de senaste 

åren förändrats och transformerats då redovisningen har skiftat från manuell redovisning till 

datoriserad redovisning (Damasiotis et al. 2014). 
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4 Empiri 
 

I kapitlet beskrivs empirin som innefattar fem respondenter från olika företag. Empirin har 

struktur enligt följande: en kort presentation av respondenten och företaget, därefter 

presenteras respektive intervjusvar utifrån tre olika teman. Dessa är 1) digitaliserings 

utveckling och påverkan på yrkesrollen, 2) digitaliseringens inverkan på effektiviteten samt 3) 

digitaliseringens fördelar och nackdelar. Utgångspunkten för intervjuerna är intervjuguiden 

som återfinns i bilaga 1. Syftet med kategoriseringen av olika teman är att tydligt åskådliggöra 

redovisningskonsulternas upplevelser om digitaliseringens påverkan på 

redovisningsbranschen. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 BDO 

 

4.1.1 Intervju med respondent 1 

 

Respondent 1 är auktoriserad redovisningskonsult på BDO sedan 2011. Arbetet består till stor 

del av bokslut och deklaration samt arbete med digitaliseringen på byrån. BDO är en 

internationell rådgivnings- och revisionsbyrå som finns i 154 länder med drygt 164 000 

anställda. De erbjuder fullserviceerbjudanden som inkluderar rådgivning, revision, skatt och 

företagsservice. BDO har drygt 600 medarbetare fördelat på cirka 20-tal kontor i Sverige. 

Byrån i Borås har tolv anställda som arbetar med bland annat revision och redovisning  

(BDO u.å). 

4.1.2 Digitaliseringens utveckling och påverkan på yrkesrollen 

 

Respondent 1 anger att digitaliseringen innebär att få in informationen i datorn. Hon 

exemplifierar digitaliseringen genom ett bokslut. Istället för att öppna en flik i pärmen, öppnar 

de en mapp på hårdisken. Byrån namnger mapparna ungefär på samma sätt som när de 

använde bokslutspärmar exempelvis genom att spara årsredovisningar under mapp 1, 

protokoll under mapp 2 etc. 

 

Konsulten uppger att byrån har blivit mer digitaliserade de senaste fem åren. I princip är 

samtliga bokslut digitala, vilket hon menar är en fördel eftersom bilagorna och övrigt 

underlag finns i datorn. Dock får klienterna alltid en pappersutskrift eftersom byrån anser att 

det fortfarande krävs en originalpåskrift enligt lag. Hon upplyser att byrån arbetar med 

digitalisering eftersom de tror att det är framtiden. 

 

Konsulten upplever att arbetsuppgifterna har förändrats de senaste åren. Hon säger att de har 

mindre pärmar på kontoret. Samtidigt tycker hon att den löpande bokföringen är svårare att 

digitalisera eftersom byrån även är beroende av vad klienten tycker. Konsulten märker att 

många klienter är mer engagerade i digitala processen genom att vara mer frågande om de har 

möjlighet att spara digitalt och få upp redovisningen på telefonen. De frågorna dök inte upp 

för fem år sedan enligt konsulten. Dessutom nämner hon den nya plattformen som BDO 

introducerar, BDO-portalen, som möjliggör för klienten att se bokföringen i telefonen. Då har 

klienten möjligheten att visa bokföringen på telefonen när banken kräver det exempelvis. 

Respondenten anser att kontrolluppgifterna har påverkats mest av digitaliseringen vilket har 
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resulterat i väldigt lite papper. Därefter är det bokslutet som har påverkats mest upplever hon 

och sist är den löpande bokföringen. Hon underrättar att det finns några klienter som tycker 

att de kan skanna in fakturor. Hon nämner dock att det kommer att ta tid tills samtliga klienter 

använder sig av det. Konsulten berättar att inscanning av fakturan och en tolkning, som 

genererar en kontering samt ett mänskligt öga som granskar det möjligen kan kosta 2,5 kronor 

per faktura. Vid exempelvis 1000 fakturor blir det 2 500 kr per år. Kostnaden samt 

osäkerheten var fakturorna finns kan få klienter avstå från tjänsten. Det är inte en stor kostnad 

i exemplet menar hon i jämförelse om konsulten ska handlägga det. Byrån arbetar mycket 

med Fortnox som har fakturascanning. 

 

I framtiden tror konsulten att alla delar kommer att digitaliseras. Hon lyfter fram det som har 

kommit det senaste året, att klienten har möjlighet att fotografera kvitton som förs vidare till 

byråns ekonomisystem. Klienten behöver enbart spara kvittot eftersom konsulten inte behöver 

erhålla det, eftersom hon har erhållit det digitalt. När personer blir vana med det tror hon att 

den löpande bokföringen tar ett jättekliv framåt. Att det blir smidigt för klienten är det viktiga 

framhåller hon.  För att hantera digitaliseringen ger respondenten rådet till blivande 

redovisningskonsulter att försöka strukturera redovisningsarbetet, särskilt i bokslutet där det 

är väldigt mycket material. 

4.1.3 Digitaliseringens inverkan på effektiviteten 

 

Konsulten anser att hennes arbete har effektiviserats de senaste fem åren. Antalet nedlagda 

timmar på en klient har minskat det senaste året eftersom konsulten har nytta av sitt 

scanningsarbete och struktur från förra året. Digitaliseringen har inte lett till att BDO kunnat 

ta fler uppdrag. För närvarande är inte digitaliseringen avsevärt tidsbesparande i arbetet på 

grund av frågetecken och osäkerheten med det nya arbetssättet. Hon förklarar att byrån är 

fortfarande i det stadiet där de justerar och diskuterar med kollegorna om hur de kan utföra 

arbetet på ett smart sätt. Konsulten tillägger att det blir tidsbesparande om det blir strukturerat. 

 

Digitaliseringen har lett till att priserna på redovisningstjänsterna ökat. Hon säger att priserna 

går nog sakta uppåt hela tiden. Detta beror på kostnader som finns för maskinvara och 

programvara som behöver täckas av klienten. Dessutom ska alla konsulterna erhålla en 

löneökning. Hon konstaterar att läget är sådan i uppstartsskedet och kan plana ut över tid. 

Konsulten medger dock att om nedlagda timmar minskar, minskar även priset eftersom byrån 

debiterar per timma. 

 

Respondenten tror att digitaliseringen i framtiden kommer leda till att det kommer bli ännu 

effektivare när allting har satt sig. Byrån är i början inte komplett invand i digitaliseringen 

förklarar hon. Byrån är i en process där de parallellt utför två arbetssätt, både det tidigare 

arbetssättet och det nya digitala arbetssättet eftersom personalen inte riktigt är invanda vid vad 

som fungerar.  

 

Konsulten tror att det kommer bli snabbare i framtiden om byrån kan digitalisera bokföringen 

på ett bra sätt och då blir det en snabbare övergång till att få redovisningen digitalt i bokslutet. 

Det går snabbast om konsulten själv har utfört bokföringen eftersom konsulten då har störst 

kännedom om utförandet. Då kan konsulten utnyttja det hon utförde digitalt i bokföringen i 

bokslutet. Konsulten behöver inte söka efter underlag på samma sätt som om någon annan 

konsult har utfört arbetet. Konsulten tror att priserna på redovisningstjänsterna förblir ganska 

oförändrade. Det är en del investeringskostnader i början vilket kan leda till att priserna på 

sikt kan minska eftersom det är möjligt att utföra arbetet något effektivare. 
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4.1.4 Digitaliseringens fördelar och nackdelar 

 

Konsulten lyfter fram fördelen att arbetet utförs snabbare. Hon ger ett exempel om en klient 

har glömt ett papper som behövs i den löpande bokföringen kan klienten nu skanna och mejla 

underlaget som konsulten kan få inom några minuter vilket är en kontrast från tidigare då 

klienten fick skicka materialet per post alternativt inkomma personligen till byrån. Det blir 

effektivare när även klienten har materialet digitalt och strukturerat eftersom det underlättar 

kommunikation med exempelvis banken som önskar få tillgång till årsredovisningen. Då 

behöver inte klienten gå genom byrån utan kan genom det digitala sättet göra fler saker på 

egen hand. 

 

Byråns klienter ser olika på digitaliseringen. En del är väldigt positiva till det eftersom de 

anser att det är behövligt, medan andra klienter är avvaktande. Det är en generationsgräns 

upplever hon, flertalet äldre håller fast vid det tidigare sättet medan för den yngre 

generationen är det digitalisering som gäller tror konsulten. 

 

Respondenten anger även smidigheten som en fördel. Bilden av en redovisningskonsult med 

en dator och tre pärmar som sliter på ryggen och nacken ändras. Eftersom materialet är 

digitalt räcker det i princip ha med sig datorn för att kunna arbeta i byråns system. Pärmar har 

varit slitsamma för personalen och många hos den äldre generationen har en del skador i 

nacken tror hon. 

  

I övrigt nämner konsulten att de arbetar med två skärmar i stället för en, vilket är et nytt sätt 

att arbeta på för respondenten. Hon förklarar att det är effektivare eftersom det möjliggör att 

se två program samtidigt och till exempel kunna jämföra två årsredovisningar och växla 

mellan dem. Hon behöver inte komma ihåg siffror i samma utsträckning och skriva ner dessa 

som hon gjorde när konsulten arbetade med en skärm. Ytterligare nämner hon att det finns 

möjlighet att arbeta hemifrån genom dels att endast ta med sig en bokslutsfil eller koppla upp 

sig mot byråns system. 

 

Respondent 1 önskar att redovisningskonsulten har en närmare kontakt med klienten i 

framtiden. Hon tror att det blir en integration som är större än vad en konsult har idag. Hon 

tänker sig att en konsult har ett videosamtal med en klient för att inte tappa kundkontakten 

och att det inte blir robotaktigt samt opersonligt. I annat fall skulle charmen med yrket 

försvinna och det skulle betyda svårigheter att bygga upp förtroendet. I framtiden vill 

konsulten försätta arbeta med bokslut och deklaration. Möjligen kan det mesta bestå av någon 

form av avstämning och kontroll säger hon. Det kan även komma nya arbetsuppgifter som 

konsulten inte förstår helt i nuläget som kommer till följd av digitaliseringen. Konsulten 

informerar om att det framöver kommer bli aktuellt att lämna in årsredovisningar digitalt, 

vilket kan öka möjligheten för ett pappersöst kontor. 

 

Konsulten nämner vidare att det är vanligt med att det sägs att den löpande bokföringen 

försvinner först. Dock tycker hon att det skiljer sig väldigt mycket från olika företag, vilket 

försvårar att digitalisera bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor är ganska lika, medan 

dagskassaraport eller någon form av bonus eller andra specialsaker som är unika för ett 

företag kommer det att ta en tid för innan det blir digitaliserat tror konsulten. Hon förklarar att 

det skulle innebära svårigheter för en robot att läsa av ett dokument som den inte känner igen. 

En lösning skulle vara att en standard skulle inrättas.  
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4.2 PwC  

 

4.2.1 Intervju med respondent 2 

 

Respondent 2 är auktoriserad redovisningskonsult sedan 2010 på PwC. Byrån ingår i det 

internationella PwC-nätverket som finns 157 länder med ungefär 223 000 medarbetare.  

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning 

med 100 kontor runtom i landet (PwC u.å).  

 

4.2.2 Digitaliseringens utveckling och påverkan på yrkesrollen 

 

Respondent 2 anger att digitalisering innebär att hon som konsult kan fokusera mer på andra 

arbetsuppgifter. Byrån har blivit mer digitaliserade i jämförelse med för fem år sedan uppger 

konsulten. Byrån utvecklas hela tiden, hon nämner att de började med leverantörscanning och 

att även programmen har utvecklats vilket har inneburit att de utför automatiska avskrivningar 

och periodiseringar. Hon nämner att mer och mer sker per automatik. Målet är att 

grundstansandet inte ska finnas kvar. 

 

Respondenten talar om att digitaliseringen har påverkat klienterna.  Till exempel har byrån 

klienter som har kopplat ihop kassasystemet i kontantbranschen där byrån inte behöver 

kontera bokföringen alls utan endast granska den. När klienten slår in försäljningen i 

kontantkassan förs det direkt till byråns redovisningssystem. På det här sättet automatiseras 

den här delen av deras bokföring. Det gör det möjligt för byrån att analysera siffrorna istället.  

 

Konsulten upplyser om att digitaliseringen är framtiden i alla yrkesgrupper, vilket driver dem 

till att arbeta med digitalisering. Hon underbygger det genom att förklara digitaliseringens 

betydelse i samhället, exempelvis genom att nämna bankernas digitala arbete och näthandeln. 

Därför känns det ganska naturligt även i deras verksamhet förklarar hon vidare. Respondenten 

upplever att det har blivit en skillnad i redovisningskonsultens yrkesroll, nämligen från att 

enbart arbeta mycket med bokföring till att faktiskt bli mer av en rådgivare. I takt med att 

tekniken utvecklas behövs mindre fokus på bokföringen nämner hon. 

 

Bokföringen har påverkats och utvecklats mest av digitaliseringen bedömer konsulten. 

Arbetssättet har förändrats genom leverantörscanning, olika försystem, att byrån läser tillbaka 

och skickar betalfiler det vill säga att transaktionerna kommer in automatiskt från banken, 

koppling till autogiro från byråns system samt att en stor del av lönerna hanteras digitalt. 

Ytterligare exempel är att kunderna fakturerar själva i deras system vilket innebär att PwC 

aldrig stansar kundfakturor. Byrån har även börjat att utföra boksluten digitalt. Konsulten 

styrker det genom att nämna att byrån inte har några fysiska pärmar längre som bokslutsakter, 

utan istället lagras allting digitalt i deras bokslutsprogram.  

 

Framtidsbilden för PwC är att bokslutsbilagor och alla underlag lagras på deras 

bokslutsprogram vilket kommer vara kopplat till byråns bokföringssystem. Det ska 

följaktligen fungera att arbeta helt digitalt framöver bedömer hon. Respondenten upplyser att 

målet för PwC är att bli så papperslösa som möjligt. Hon motiverar det genom att ange att 

byrån ser till att lagra allting digitalt, alltifrån från alla kunduppgifter till alla deras grundakter 

som lagras i PwC:s affärsplattform  MyBusiness. Där finns dokumentarkiv istället för pärmar. 

I framtiden tror konsulten att bokföringen kommer gå mer automatiskt. Det stödjer hon på att 
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bankerna vill bygga sina system för att de ska kommunicera mer med bokföringsprogrammen. 

Ett exempel som hon nämner är speedledger där bankerna skickar transaktionerna in i 

systemen. Där tror konsulten att bankopplingen kommer att utvecklas ytterligare genom en 

utökad kommunikation mellan byrån och bankerna. 

 

Respondent 2 tror att redovisningskonsultens roll kommer att bli annorlunda men fortsätta att 

existera. Konsulten indikerar att byrån alltid kommer behöva en mänsklig kontakt utåt till 

kunderna, vilket är vad konsultens roll kan bli. Hon betonar att kunderna uppskattar den 

personliga kontakten med PwC. Kundvård och mänsklig service kommer fortfarande vara 

väsentligt. För en auktoriserad redovisningskonsult kommer yrkesrollen att handla mer om en 

rådgivningsroll, det vill säga arbeta mer aktivt med siffrorna på annat sätt än vad det har varit 

historiskt tror hon. En auktoriserad redovisningskonsult kommer inte att fokusera på själva 

utförandet av bokföringen utan fokuset kommer att vara på analysen av siffrorna som 

framställs. Konsulten ser det som positivt och att det är den roliga delen att arbeta med 

rådgivning, analyser, kundvård och kundservice. Hon tror även att i framtiden kommer 

konsulten arbeta mer som teamleader, möjligen på likartat sätt som revisorerna gör och på det 

sättet kan redovisningskonsulten bli jämlikare revisorerna. Hon anser att yrkesrollen 

auktoriserad redovisningskonsult växer. 

 

Hon tror att digitaliseringen kommer leda till att redovisningskonsulten kommer att arbeta 

mer med kvalificerade frågor samt att systemen tar över enklare arbetsuppgifter. 

Kvalificerade frågor avser praktiska redovisningsfrågor som rör värderingar, rapportering, 

budget och prognoser och hon tror att alla områden kommer utgöra en större del för branschen 

i framtiden. Dock uppger konsulten att det mänskliga som rör värderingsfrågor möjligen blir 

för svårt för maskiner att utföra. För att hantera digitaliseringen ger konsulten rådet till 

blivande redovisningskonsulter att vara nyfikna och inte vara rädda eftersom det är framtiden. 

 

4.2.3 Digitaliseringens inverkan på effektiviteten 

 

Konsulten anser att hennes arbete har effektiviserats de senaste fem åren. Antalet nedlagda 

timmar på en klient har minskat eftersom klienten utför en större del av arbetet självständigt. 

Det har sin grund i att både klienten och PwC har tillgång till systemen. Därtill har byrån 

leverantörscanning som tolkar fakturorna istället för tidigare, då fakturorna fick stansas in och 

placeras i pärmar. Digitaliseringen har lett till att fakturorna kommer in i systemet som 

därefter blir färdigkonterade. Skillnaden är att byrån nu endast ska jämföra uppgifterna för att 

säkerställa att uppgifterna stämmer överens. Därför tar det betydligt mindre tid konstaterar 

konsulten. 

 

Till följd av digitaliseringen har PwC kunnat ta fler uppdrag. Hon förklarar att det tidigare 

arbetssättet var manuellt. Skillnaden nu är att byrån istället får automatiska filer eller att de 

hämtar filen snabbt vilket minskar tiden. Likaledes är det med boksluten, då de förut har ägnat 

tid åt att kopiera mycket. De kan nu uppmana klienten att lämna in material i digital form in i 

systemen varpå konsulten kan hämta och sortera in materialet på rätt plats i 

bokföringsprogrammen. Det är bättre att det är digitalt poängterar konsulten. Tidigare har 

PwC utfört en större del av redovisningsarbetet. När klienten inte hade möjlighet att fakturera 

i byråns system kunde klienten exempelvis upprätta 100 fakturor i Excel som konsulten 

behövde avsätta tid för och registrera. 
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Digitaliseringen har lett till att priserna på redovisningstjänsterna minskat. På större uppdrag 

har byrån haft möjlighet att hålla ner priserna eftersom de inte behöver avsätta lika mycket tid 

som förut vilket beror på att en stor del sker automatiskt i bakgrunden. Därför är det möjligt 

för PwC att ansvara för större uppdrag i nutid och likväl hålla ner priserna. 

 

Tidigare har byrån inte haft möjlighet att hantera de kolossala uppdragen eftersom det skulle 

avsättas två dagar i veckan för en kund för att stansa verifikationer och debitera timpris. Idag 

kan byrån hantera de uppdragen genom att använda scanning. På det här sättet minskar byrån 

tiden vilket i sin tur leder till att priset minskar. Det är en skillnad i priset mellan en hel digital 

klient och en klient med hantering av manuell stansning. Digitaliseringen möjliggör för byrån 

att vara effektivare och ta mindre betalt än tidigare. 

 

Konsulten tror att digitaliseringen kommer leda till att det blir ännu mer effektivt på arbetet i 

framtiden. Nedlagda timmar på en klient kommer att minska i framtiden. Samtidigt har 

konsulten svårt att uttala sig om vilken påverkan digitaliseringen kommer att ha på priserna 

eftersom marknaden kommer att styra det. Hon bekräftar dock att om nedlagda timmar 

minskar, minskar även priset. Konsulten tror att byråerna i framtiden inte kommer att debitera 

timmar vilket kommer vara den stora skillnaden. Hon nämner att det är redan en mängd 

fastpriser på marknaden. 

 

4.2.4 Digitaliseringens fördelar och nackdelar 

 

Respondenten berättar att fördelarna med digitaliseringen är att det frigör tid för personalen 

samt att de inte behöver fokusera på den enklaste bokföringen vilket möjliggör att arbetet kan 

gå hyfsat automatiskt. Konsulten är positivt inställd till digitaliseringen. Hon lyfter fram att 

felmarginalen blir mindre när systemen kommunicerar med varandra samtidigt som den 

mänskliga faktorn försvinner däremellan. Dessutom uppger hon att det blir effektivare, då 

byrån kan ta större uppdrag på mindre tid och ändå kunna erbjuda rådgivning. Byrån kan 

fokusera mer på klienten och deras verksamhet istället för att endast lägga uppmärksamheten 

på klientens underlag. 

 

Konsulten håller fast vid den största fördelen som de på byrån upplevt av digitaliseringen, 

nämligen roligare arbetsuppgifter för alla i personalen. En annan fördel är att kunna utvecklas 

i andra frågor. Kunderna har möjlighet att få en mer aktuell bokföring när allting kommer in i 

systemet i ett flöde istället som förut att de inkom en gång i månaden samtidigt som klienten 

inte hade tillgång till bokföringen. Fördelen nu är att de kan följa en del av sin bokföring i 

realtid exempelvis leverantörsfakturor och sina kundfakturor vecka för vecka. På det här sätter 

bjuder PwC in deras klienter mer i bokföringen nämner hon. 

 

Det kan även uppstå nackdelar menar konsulten i händelse av att konsulten glömmer av 

kunden om det blir för mycket fokus på det digitala. En annan nackdel är att PwC är väldigt 

beroende av nätuppkopplingen. Hon upplever att säkerhetskopiering inte är någon nackdel, 

snarare en fördel för klienten att de har sin bokföring hos byrån som sköter all 

säkerhetskopiering. PwC använder molnbaserade system både i bokslutet och i bokföringen 

och därför sker säkerhetskopiering i princip ständigt. Digitaliseringen har påverkat PwC:s 

rutiner och byråns arbetsätt samt att de fått nya verktyg. Konsulterna kan arbeta i team på ett 

annat sätt än tidigare.  
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Respondenten menar att bokföringslagen inte helt hänger med i utvecklingen vilket begränsar 

byrån något, exempelvis nämner hon kravet på arkivering av material i sju år fortfarande 

gäller. Digitaliseringen har gått fortare än vad bokföringslagen har hunnit utvecklats, vilket 

byrån får hantera. Det papperslösa kontoret är inte fullständigt verkligt ännu eftersom PwC 

måste bevara allt i pappersform, material som har skannats in, vilket kan kännas som en 

nackdel ibland upplever hon. 

 

4.3 Helgusgruppen Revisionsbyrå  

 

4.3.1 Intervju med respondent 3 

 

Respondent 3 är auktoriserad redovisningskonsult och lönekonsult. Respondent 3 har arbetat 

som redovisningskonsult i 13 år på Helgusgruppen Revisionsbyrå, vilket är en av 

Västsveriges större revisionsbyråer. De erbjuder tjänster inom revision, redovisning samt 

finansiell och affärsjuridisk rådgivning. Byrån har existerat i Borås sedan 1946, har ungefär 

30 anställda och ägs av CFO Group (Helgusgruppen u.å). 

 

4.3.2 Digitaliseringens utveckling och påverkan på yrkesrollen 

 

Respondent 3 anger att digitalisering innebär tekniska redskap för att kunna genomföra saker 

snabbare och effektivare. Framför allt för att få bort en del av de monotona tråkiga 

arbetsuppgifterna. Byrån arbetar med digitalisering genom programvaror, exempelvis en 

koppling till kassaregister som klienten har med programvaror. Helgusgruppen har blivit mer 

digitaliserade i jämförelse med för fem år sedan och konsulten upplever att det har blivit en 

skillnad. Arbetet börjar gå snabbare och respondenten upplyser att yngre klienter efterfrågar 

att göra en större del av redovisningsarbetet självständigt eller följa sin bokföring på något 

sätt, exempelvis ha en överblick över leverantörsfakturor. Samtidigt är det flertalet klienter 

som anser att det är bra att genomföra arbetet som tidigare. Helgusgruppen önskar bli mer 

digitala för att vara konkurrenskraftiga. 

 

Konsulten upplever att arbetsuppgifterna har förändrats de senaste åren. Det är bättre program 

som har skapats som gör det möjligt att koppla ihop system, till exempel hämta data från 

kassasystem. Kassasystem fungerar på det sättet att filen från restaurangen matas in 

bokföringsprogrammet som framställer kassarapporter, vilket sparar mycket arbetstid och 

möjligen ganska tråkigt arbete.  

 

Konsulten upplever att bokföringen har påverkats mest av digitaliseringen. Dock finns det 

säkert mycket kvar att digitalisera samtidigt som det utvecklas väldigt bra programvaror 

tillägger hon. I framtiden kommer bokföringen digitaliseras ännu mer. Hon lyfter fram att det 

finns fakturascanning och liknande som kommer att utvecklas. Förhoppningen är mycket 

mindre pappershantering. 

 

Respondenten menar att digitaliseringen kommer leda till att koncentrationen blir alltmer på 

rådgivning samt att få möjlighet till att ge snabbare och tydligare rapporter. Hon tror att det 

kommer att styras mer mot rådgivning eftersom det kommer vara möjligt att få in datan 

mycket fortare. För närvarande är rapporterna nästan inte aktuella eftersom när byrån 

upprättat rapporterna är det en och halv månad efter den aktuella månaden. Det börjar ändras, 
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vilket blir intressantare och möjliggör att använda rapporterna i affärsstyrningen i framtiden 

berättar konsulten. 

 

För att hantera digitaliseringen ger konsulten rådet till blivande redovisningskonsulter att ha 

ett tekniskt tänkande. De som inte har det blir det svårare för nämner konsulten. Hon anser att 

det är viktigt att tycka om digitala saker, som filöverföring och kunna lagra information. 

4.2.3 Digitaliseringens inverkan på effektiviteten 

 

Konsulten anser att hennes arbete har effektiviserats de senaste fem åren. Vissa delar går 

något snabbare medan andra delar utförs på ett annat sätt. Antalet nedlagda timmar på en 

klient har minskat något. Hon tror att nedlagda timmar kommer att minska. Till följd av 

digitaliseringen har Helgusgruppen kunnat ta många fler uppdrag. Hon upplever att det är 

många fler som anlitar redovisningskonsulter. 

 

Digitaliseringen har lett till att priserna på redovisningstjänsterna har förblivit ganska 

oförändrade. Hon uppger att teknik innebär kostnader och att det behövs en annan 

prissättning. De arbetar mer och mer med fasta prissatta tjänster. Det kan vara ett fast 

standardpris på exempelvis en årsredovisning eller en deklaration. Byrån har löpande timpris i 

stort sett på all deras bokföring. 

 

Konsulten tror att nedlagda timmar på en klient kommer att minska i framtiden till följd av 

digitaliseringen. Hon förmodar även att de inte kommer bli nödvändigtvis fler antal personer 

på byrån utan byrån kommer istället effektivisera vissa saker. Samtidigt tror konsulten att 

priserna på redovisningstjänsterna förblir ganska oförändrade. Givet att nedlagda timmar i 

nuläget är tre timmar och i framtiden skulle halveras till hälften till följd av digitaliseringen 

tror hon att byrån kommer att debitera motsvarande tre timmar.  

 

Hon uppger att byrån kommer sälja arbetet som en produkt, som ett fast pris. Konsulten anser 

att redovisningsbranschen försöker ställa om ifrån att sälja timmar till att sälja en paketerad 

tjänst. I den situationen att det blir extremt enkelt med väldigt mycket, kommer konsulten inte 

behövas. Samtidigt som det är enkelt att få in informationen, behöver informationen tolkas på 

något sätt. 

 

4.2.4 Digitaliseringens fördelar och nackdelar 

 

Konsulten nämner att det är något roligare och mer kvalificerade arbetsuppgifter som 

personalen på byrån upplevt till följd av digitaliseringen. Dessutom att digitaliseringen kan 

vara positivt med tanke på att risken för belastningsskador minskar då det utförs mindre 

monotont arbete.  

 

Respondenten uppger att det även finns nackdelar. Det blir jobbigare för vissa konsulter som 

inte är datavana eller som inte tycker om att arbeta med datorer berättar hon. Som exempel 

nämner hon svårigheter att använda filsystem, dela filer och läsa in filer. En potentiell nackdel 

är att konsulten inte har en personlig kontakt med klienten, och därför inte knyter an klienten 

till sig. Det ökar risken för att klienten väljer någon annan byrå och en annan konsult. Hon 

förklarar att det kan hända om konsulten endast tar kontakt med klienterna via mejl eller andra 

digitala system. 
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Konsulten nämner att byrån arbetar med molntjänster och att de endast arbetat med kända 

aktörer exempelvis Fortnox för att värna om säkerheten. Hon upplever inga nackdelar med 

molntjänsterna utan lyfter istället fram att det ökar flexibiliteten med tanke på att det 

möjliggör arbete hemifrån. Det är programmen som ligger i molnet och program som byrån 

har i terminalserver som möjliggör åtkomst till data hemifrån. Det har inte varit lika enkelt att 

arbeta hemifrån förut, som det har varit de senaste åren. 

 

Respondent 3 önskar att redovisningskonsultens roll blir väldigt mycket rådgivande och att 

konsulten stöttar företagsledaren i ekonomiska frågor, möjligen inriktat mot affärsstyrning. 

Det dagliga arbetet i framtiden skulle utgöras av en större kontakt med klienter där konsulten 

skulle avsätta mer tid till att kommunicera med klienter än vad det blir idag. Det kan ske i 

form av att erbjuda bättre och tydligare rapporter samt att förklara mer om den nuvarande 

situationen i bolaget. Respondenten anser att redovisningskonsulter kommer att ta en större 

del av revisorernas arbetsuppgifter i framtiden. Revisorer idag arbetar mycket med 

rådgivning, oftast mer kvalificerade frågor. Där tror hon att gränserna mellan yrkesrollerna 

kan suddas något. Hon tror att rådgivning kommer att ligger mer på redovisningskonsulterna 

istället för på revisorerna. 

 

Respondenten nämner att underlagen från klienterna som byrån får via mejl har ökat. Därtill  

upplever hon att en del av yngre klienterna som hon ansvarar över endast i stort sett har 

mejlkontakt. Samtidigt som det finns en nackdel är det smidigt säger konsulten. Klienter får 

klara och tydliga svar samtidigt som det är ökad risk för konsulten att förlora uppdraget. 

Konsulten tror att grunden i redovisningsbranschen kommer finnas kvar, nämligen att 

korrekta uppgifter som skatt och moms ska redovisas. Hon tror att det blir en större förändring 

på hur datan som fås fram kommer att levereras till klienten. 

 

4.4 KPMG 

 

4.4.1 Intervju med respondent 4 

 

Respondent 4 är auktoriserad redovisningskonsult på KPMG och varit verksam som 

redovisningskonsult i 15 år. Arbetet består en stor del av bokslut och årsredovisningar. KPMG 

är ett revisions- och redovisningsbyrå som finns i 152 länder med ungefär 189 000 

medarbetare. De erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. KPMG 

har cirka 1 700 anställda på 50 orter i Sverige. Byrån i Borås utgörs av cirka 40 anställda 

(KPMG u.å). 

 

4.4.2 Digitaliseringens utveckling och påverkan på yrkesrollen 

 

Respondent 4 uppger att digitalisering innebär många olika saker. Dels är det ett ändrat 

arbetsätt i många avseenden. Det har tidigare varit mycket fysiska papper som byrån numera 

går ifrån. Utöver det ändrade arbetssättet för redovisningskonsulter är det även ett ändrat 

arbetsätt för klienterna som ska anpassa sig till den verkligheten också förklarar hon. 

 

Konsulten ser digitaliseringen som en positiv och bra förändring som kommer att underlätta 

för byrån. Det är större svårigheter för digitaliseringen för klienter över 50 år och som har 

bedrivit företag på samma sätt under många år medan för klienter yngre än 50 år har lättare att 
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ta till sig digitaliseringen. Hon förklarar att en klient är van vid att hantera sin verksamhet på 

ett visst sätt som nu ändras ganska radikalt, från kravet att spara allting på papper till att 

övergå till det digitala. Det är ganska stor skillnad poängterar konsulten. 

 

Byrån arbetar med digitalisering genom att de har övergått allt mer till programleverantörens, 

Visma Spcs webbaserade lösningar. Byrån är i en process där de försöker bli så digitala som 

möjligt eftersom de tror att det kommer bli digitalt framöver. Om fem år tror byrån inte att 

yrkesrollen redovisningskonsult kommer att se likadan ut som den gör nu. Den kommer vara 

helt förändrat och konsulter kommer inte göra samma saker. Hon tror att det monotona 

stansandet som konsulterna gör i många avseenden nu kommer att vara borta. Respondent 4 

upplyser om att KMPG måste följa med i utvecklingen, vilket driver dem till att arbeta med 

digitalisering. 

 

Det är en stor skillnad i hur digitaliserade byrån har blivit i jämförelse med för fem år sedan 

upplever konsulten. Byrån använde nästan inga webbaserade program för fem år sedan. Hon 

lyfter fram fakturascanning exempelvis av leverantörsfakturor, vilket enbart stora företag 

använde. Nu använder en av byråns minsta klienter det eftersom det fungerar lika bra för dem 

som för andra stora företag. Hon nämner att fakturascanning var en första start på 

digitaliseringen. Ytterligare exempel som visar att KPMG har blivit mer digitaliserade är att 

byrån skriver ut allt mindre och sparar allting digitalt numera. Hon tillägger att byråns arbete 

och dokumentation ser också annorlunda ut såväl arbetet åt kund som arbetet för byråns 

räkning. 

 

Konsulten upplever att arbetsuppgifterna har förändrats de senaste åren. Konsulterna talar 

mycket mer om vad som kan göras på det digitala sättet, vilket är en stor skillnad. 

Konsulterna talar i större grad om hur de ska sköta redovisningen, från klientens sida och 

byråns sida. Detta eftersom digitaliseringen möjliggör att kunden har möjlighet att utföra vissa 

saker självständigt, på ett annat sätt än vad som gjordes förut. Hon lyfter fram om bokföringen 

är på webben går det att dela med klienten. Idag kan kunden sköta en del samtidigt som 

konsulten tar hand om de övriga delarna. Om bokföringen utfördes på byrån var det sällsynt 

att klienten utförde delar av bokföringen. Konsulten upplever att det är positivt att dela 

bokföringen eftersom klienten ofta önskar vara delaktig och följa bokföringen. Om klienten 

till exempel vill ansvara för kund- och leverantörsfakturor och att byrån gör återstående 

delarna ser byrån till att det blir på det sättet, eftersom det är win-win-situation där kunden 

blir nöjdare och byrån behöver göra mindre anser hon. 

 

Respondenten upplever att det är bokföringen som har påverkats mest av digitaliseringen. 

Hon underbygger det genom att nämna fakturascanning och programmen samt att de skriver 

ut mindre. Respondenten nämner att det nu finns flera program som har en bankkoppling det 

vill säga att banken och bokföringsprogrammet kommunicerar med varandra på ett helt annat 

sätt än vad det gjordes tidigare. Det finns möjlighet att få en avstämning av banken utan att 

göra något. 

 

Dessutom har byråns arbetsätt ändras mycket beträffande bokslutet där de inte längre har 

pärmar. KPMG hanterar allt digitalt. De skannar in klientens underlag och skickar digitalt 

såvida de inte önskar någon pärm vilket vissa efterfrågar. I framtiden tror hon att alla delar 

kommer att digitaliseras. När digitalisering tog fart var tankegången att det kommer ta lång 

tid, det börjar dock gå allt fortare. Hon förmodar att allt mer eller mindre kommer att bli 

digitalt.  
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För att hantera digitaliseringen ger konsulten rådet till blivande redovisningskonsulter att inte 

lita för mycket på programmen för även om det är digitalisering med bra bokföringsprogram 

och avstämning gratis måste redovisningskonsulten förstå vad som försiggår. Hon menar att 

faran med digitaliseringen är att allting går väldigt snabbt samt betonar vikten av förståelse av 

datan som kommer ut. För om konsulten inte har förståelse saknar det betydelse hur 

automatiserad arbetet är. Det kan verkligen hända någonting och då måste konsulten se det 

understryker hon. 

 

4.4.3 Digitaliseringens inverkan på effektiviteten 

 

Konsulten anser att arbetet har effektiviserats de senaste fem åren. Hon menar att det är en 

liten puckel innan konsulten lär sig att hantera digitaliseringen. När inlärningen väl har 

genomförts tror hon att det blir mer effektivt. Personen litar inte riktigt på att det digitala sättet 

är rätt och därför vill personen ha det analoga också. Om en person har arbetat mycket med 

papper och placerat varje paper i en pärm och istället övergår till att skanna in allting och 

arbeta digitalt kan det kännas motigt att slänga pappret. Det har varit på det sättet tidigare på 

byrån vilket inte var effektivt eftersom konsulten behövde göra båda delarna, det vill säga det 

tidigare och det nya arbetssättet. 

 

Antalet nedlagda timmar på en klient har förblivit ganska oförändrade eftersom byrån utför 

andra saker istället som exempelvis kvalificerad rådgivning. Hon nämner att klienter inte vill 

betala allt för mycket för redovisningstjänsterna utan de är intresserade av att få ungefär 

samma kostnad varje månad. Det försöker KPMG tillgodose. Hon upplever att det finns mer 

tid att ge råd istället eftersom byrån har blivit befriade från stansningen.   

 

Till följd av digitaliseringen har KPMG kunnat ta fler uppdrag. Samtidigt nämner hon att 

under tiden som digitaliseringen eskalerat har dokumentationskraven blivit större för byrån de 

senaste fem åren, vilket har minskat byråns tidsbesparing.  

 

Digitaliseringen har lett till att priserna på redovisningstjänsterna har förblivit ganska 

oförändrade. Prissättningen har branschen arbetat intensivt med, att inte försöka sälja timmar 

utan sälja en tjänst. Hon betonar att om KMPG endast kommer sälja timmar kommer 

konsulten att försvinna. Anledningen är att om effektiviseringen och digitaliseringen gör att 

konsulten behöver avsätta mindre och mindre tid samtidigt som klienten får samma sak, 

kommer byrån i det läget inte att överleva menar respondenten. Det är en utmaning för hela 

branschen. Byrån säljer inte timmar, utan byrån säljer en tjänst. För att förflytta sig från fokus 

på timmar arbetar KPMG att gå över till fasta priser. Hon exemplifierar med en klient som 

debiteras 3 timmar tidigare istället får ett fast pris på ett visst antal tusen kronor i månader där 

allting är inkluderat. Det är även gynnsamt för medarbetarna för att de inte ska känna 

tidspressen tillägger hon. Respondent 4 tycker inte att det är någon nackdel med ett fast pris. 

Summerat är det bra för båda parterna. Klienterna är medvetna om kostnaden vilket 

underlättar planeringen av verksamheten och byrån är medveten om de kommande intäkterna 

och behöver inte avsätta en mängd tid till att fakturera. 

 

Konsulten tror att effektiviteten på arbetet kommer att bli större till följd av digitaliseringen. 

Konsulten tror att nedlagda timmar på en klient kommer att bli relativt oförändrat. Hon 

förmodar att en konsult kommer avsätta tid på annat än bastjänsterna och att byrån kommer 

att debitera för tjänsten istället för timmarna. Istället för att avsätta tiden på löpande bokföring 

avsätts tiden på analys, konsulten får en rådgivande roll vilket hon anser kommer bli mer 
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viktigt. Samtidigt tror konsulten att priserna på redovisningstjänsterna förblir ganska 

oförändrade. Hon anger att många klienter i stora avseenden önskar en personlig kontakt, 

någon som de vill kommunicera med, vilket gratistjänster ofta saknar. Hon beskriver att en 

del av hennes roll som redovisningskonsult ingår av att vara något av en psykolog, inte enbart 

vara en ekonomisk rådgivare. 

 

4.4.4 Digitaliseringens fördelar och nackdelar 

 

Bland fördelarna tycker konsulten att det är roligt med förändring, digitaliseringen är en del 

av det. Tidigare var klienterna beroende av att en konsult mejlar eller postar. Idag upplever 

konsulten att klienten får redovisningen snabbare, mer direkt och på det sättet placeras 

redovisningen närmare klienten vilket hon upplever som positivt.  

 

Konsulten tar upp en nackdel som de upplevt av digitaliseringen, nämligen svårigheten att 

förklara digitaliseringens fördelar för vissa klienter. De har svårigheter med att se vad 

digitaliseringen skulle kunna göra för dem och hur det skulle vara bättre än att titta på ett 

papper. Byrån har inte upplevt att säkerheten på molntjänsterna har förändrats. 

 

Konsulten anser att den största möjligheten med digitalisering är att bli effektivare och 

fokusera på roligare saker. Det är möjligt att ta bort mindre roliga delar som att stansa för att 

göra det roligaste, nämligen att kommunicera med klienterna och ge råd vilket är konsultens 

huvuduppdrag i själva verket anser hon. Konsulten tror att det största hotet med 

digitaliseringen är att det kommer öppna marknaden för oseriösa aktörer som till exempel 

erbjuder gratis tjänster på nätet. 

 

Respondent 4 önskar att redovisningskonsultens roll blir en mer rådgivande roll, vara en mer 

ekonomisk coach än vad rollen är i nuläget. Önskan är att byrån ska fokusera på samtal med 

klienterna i framtiden. Det är väldigt givande för medarbetarna på byrån också anser hon. 

Konsulten nämner att klienterna fortfarande kommer med pärmar, dock hanterar byrån det på 

ett annat sätt än tidigare när materialet inkommer. Det är i många avseende många pärmar 

fortfarande. Samtidigt säger hon att klienter är faktiskt väldigt mycket hos byrån och därmed 

upplever hon inte att kundkontakten minskat, snarare har den ökat. Tidigare kom möjligen 

klienten sporadiskt och lämnade mycket material. Idag upplever hon att om byrån har 

klientens material digitalt har de närmare kontakt då byrån får materialet löpande hela tiden. 

 

4.5 ARIVAB Auktoriserade Redovisningskonsulter i Väst 

4.5.1 Intervju med respondent 5  

 

Respondent 5 är auktoriserad redovisningskonsult sedan 2008 och delägare på  

ARIVAB - Auktoriserade Redovisningskonsulter i Väst AB. Respondent 5 har varit verksam 

som redovisningskonsult i 21 år. Redovisningsbyrån erbjuder tjänster som redovisning, 

rådgivning och skatt. Bolaget har åtta medarbetare på kontoret i Borås. 

4.5.2 Digitaliseringens utveckling och påverkan på yrkesrollen 

 

Respondent 5 anger att digitalisering är exempelvis möjligheterna som har skapats med 

Mobilt BankID. Byrån har möjlighet att signera och lämna rapporter på ett helt annat sätt än 
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tidigare. Om konsulten behöver tillgång till någonting, kan klienten via Mobilt BankID logga 

in och lämna behörighet för att konsulten ska få åtkomst till att upprätta en deklaration 

exempelvis. Att verifiera har blivit extremt mycket enklare de senaste åren hon har arbetat 

med det. 

 

Det andra stora steget mot digitalisering har varit att byrån har väldigt mycket molnbaserade 

tjänster. Det innebär att byrån har större möjligheter att utföra delar som klienten brukar 

utföra och vice versa eftersom byrån och klienter arbetar i samma system. Det möjliggör även 

att byrån kan ha många klienter som sköter den löpande bokföringen på egen hand eller delar 

av den samtidigt som byrån stöttar som rådgivare, hjälper till med bokslut och deklarationer. 

Hon uttrycker att de stiger i näringskedjan på det sättet. Med digitaliseringen blir det enklare 

eftersom byrån har fler kontaktytor anser hon. 

 

Det är en skillnad i hur digitaliserade byrån har blivit i jämförelse med för fem år sedan 

uppger konsulten. Hon förklarar det genom att nämna att Mobilt BankID och mobiltjänsterna 

inte fanns för fem år sedan. Konsulten informerar att det idag inte finns en stor 

programvaruleverantör utan att de har en molnbaserad tjänst. För 10 år sedan talades inte om 

programvaror som byrån och klienten kunde använda, vilket successivt har växt. Idag talas 

om att skanna in och läsa in dokument direkt in i bokföringssystem.   

 

Klienterna skötte ofta tidigare en del av sin redovisning självständigt exempelvis 

faktureringen. De hade ett faktureringsprogram och därefter inkom de till byrån som fick 

registrera fakturorna i redovisningsprogrammet. Skillnaden idag är att byrån har en 

molnbaserad tjänst och när klienten upprättar en faktura bokförs den per automatik och då blir 

även bokföringen korrekt i redovisningsprogrammet. Det minskar den totala arbetsmängden 

eftersom klienten har utfört arbetet en gång och då behöver inte byrån utföra det igen. 

 

Byrån har blivit digitaliserade internt i jämförelse med tidigare. Hon tycker äntligen att 

papperskonsumtionen har sjunkit vilket har tagit extremt lång tid. Byrån skannar in väldigt 

mycket dokument för att endast inneha ett original till skillnad från tidigare. Det är även färre 

saker som kommer i pappersform med tanke att de flesta har anmält sig till autogiro, e-faktura 

etc. 

 

Konsulten anser inte att arbetsuppgifterna har förändrats de senaste åren. Dock har 

fördelningen i konsultens arbetsuppgifter förändrats. Respondenten upplever att hon är mer 

rådgivare idag och diskuterar affärshändelser mer. Förvisso gör hon det allt mer möjligen 

eftersom klienten utför fler uppgifter som hon utförde tidigare. Om det var 50 procent löpande 

bokföring respektive 50 procent övriga arbetsuppgifter tidigare är den löpande idag på den 

lägre nivån 30 procent. Dessutom har det blivit en större del med bokslut, årsredovisningar 

och deklaration. Respondenten upplever även en närmare kontakt med sin kund eftersom de 

har en tätare kommunikation om klientens verksamhet. 

 

Konsulten anser att det är den löpande bokföringen samt deklarationen som har påverkats 

mest av digitaliseringen. Hon nämner att inom snar framtid kommer rapporteringen av 

årsredovisningen digitaliseras via ett system som heter XBRL som möjliggör en inlämning av 

årsredovisning till Bolagsverket. Hon nämner kontrasten mellan det nuvarande arbetssättet 

och det kommande. För närvarande upprättar byrån en årsredovisning som kopieras och 

skickas till Bolagsverket där kopian skannas och arkiveras. Det kommande sättet är istället att 

byrån inlämnar årsredovisningen direkt till Bolagsverket digitalt genom digitaliserad 

signering. Det är ett pappersdokument till som kommer bort samt att årsredovisningen inte 
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försvinner på vägen menar hon. Hon tror i framtiden att all dokumentation kommer att 

skannas och att allt mer kommer läsas samt allt färre fakturor som överhuvudtaget skapas i 

pappersform.  

 

Konsulten tror även att i framtiden kommer redovisningsbranschen allt mer ifrån den löpande 

bokföringen. Samtidigt är hennes uppfattning att den alltid kommer finnas eftersom det alltid 

existerar små företag som inte önskar utföra den löpande bokföringen. Bedömningsfunktionen 

är en kunskap som tar tid att förvärva uppger hon. Konsulten förmodar även att programmen 

kommer utvecklas och bli intelligentare samt kunna läsa mer av innehållet i fakturan. 

Samtidigt tror konsulten att det är inte möjligt att plocka bort det mänskliga eftersom 

människan behövs som en viss kontrollfunktion. 

4.5.3 Digitaliserings inverkan på effektiviteten 

 

Konsulten anser att arbetet har effektiviserats på det sättet att byrån har fått en tidsvinst. 

Antalet nedlagda timmar på en klient har förblivit ganska oförändrade. Dock har det blivit en 

förändring på vad byrån utför på respektive arbetsdel. Den löpande bokföringen har minskat 

och istället är byrån mer i en rådgivande funktion och kan vara ett bollplank. Skillnaden idag 

är att konsulten avsätter mer tid till att vara rådgivare istället för att vara bokförare. För en del 

klienter har den nedlagda tiden minskat, medan för andra klienter har tiden ökat eftersom 

konsulten har blivit en mer rådgivande funktion, ett bollplank. När det handlar endast om den 

löpande bokföringen kommer tiden över tid minska i förhållande till samma antal 

transaktioner tror konsulten. 

 

Till följd av digitaliseringen har ARIVAB generellt kunnat ta fler uppdrag. Hon förklarar att 

en del klienter har samma tid. Om rådgivningstiden inte utökas samtidigt som den löpande 

bokföringen digitaliseras uppstår en tidsvinst. Därigenom kan byrån ta fler uppdrag rent 

tidsmässigt.  

 

Digitaliseringen har lett till att priserna på redovisningstjänsterna har förblivit ganska 

oförändrade. Priset på redovisningstjänsterna beror på hur tiden debiteras. Debiteras tiden per 

timma blir det mindre intäkter i takt med att nedlagda timmar minskar. Om nedlagda tiden 

halveras har kunder plötsligt fått halverat sitt pris för exakt samma tjänst som klienten fick 

innan. När byrån digitaliserar sig, investerar i programvaror och allting för att göra det lättare 

och enklare, går i princip hela vinsten till kunden anser hon. Byrån är timdebiteringsberoende 

för närvarande. Hon upplyser att om konsulten byter roll till att vara rådgivare istället för ägna 

sig åt löpande bokföring är det högre ersättning på att vara rådgivare. Totalt sett innebär det 

för kunden att den totala kostnaden inte har förändrats över året. Konsultens uppfattning är att 

redovisningsbranschen kommer gå ifrån att debitera per timmar och istället debitera för 

tjänsten. Konsulten framhåller att den personliga kundkommunikationen har hon svårt att se 

att den skulle försvinna. Hon tror att de mekaniska arbetsmomenten kommer att utföras av 

maskiner eller någon form av robotar. 

 

I framtiden tror konsulten att digitaliseringen kommer att leda till att det blir ännu mer 

effektivt genom att nedlagda timmar på en klient kommer att minska. På det grundläggande 

kommer den nedlagda tiden att minska eftersom det kommer fler smarta program som själva 

läser av underlaget. Det tar mycket mindre tid att kontrollera någonting som redan finns än att 

göra hela momentet själv menar respondenten.  
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4.5.4 Digitaliseringens fördelar och nackdelar 

 

Respondent 5 upplyser om att digitaliseringen sparar tid och pengar samt att det blir enklare 

vilket är drivkrafterna till att byrån arbetar med digitalisering. Till exempel behöver inte en 

klient infinna sig hos byrån vilket sparar mycket tid eftersom varken klienten eller konsulten 

behöver resa. Det blir en snabbare kommunikation eftersom konsulten även får nödvändiga 

underlag via mejl. Respondenten berättar att moms- och arbetsgivardeklarationer postades 

tidigare då dem upprättades i pappersform. Det fanns ingen garanti att posten verkligen 

levererade dem menar hon. 

 

Konsulten nämner att när byrån får en kvittens från Skatteverket via e-tjänsten innebär det att 

klienterna aldrig kan drabbas av en förseningsavgift eller liknande. På det sättet har det blivit 

säkrare än tidigare uttrycker hon. Emellertid vid ett mejl kan det gå fel, fel tryckknappning 

vilket leder till fel avsändare eller hackerattack som gör att någon obehörig kan läsa. 

 

Respondenten talar om digitaliseringens fördelar som byrån upplevt är underlättande i arbetet 

eftersom det blir lättare med kvittens vilket leder till att arbetet utförs snabbare. Byråns 

programvaror möjliggör även automatisk summering. Det är en väldig skillnad att upprätta en 

deklaration för hand i jämförelse med att läsa in från ett bokslutsprogram in i en deklaration. 

Summerat upplever konsulten en smidighet i många moment som växer hela tiden. Klienter 

upplever fördelar av att det är färdigt då processen går snabbare och klienten får möjlighet att 

se rapporterna direkt. 

 

Bland nackdelarna byrån upplevt är att de för snabba ibland. Konsulterna förlitar sig 

fullständigt på att programmen är korrekta vilket leder till att tanken på möjligheten till att 

göra fel uteblir. Det är viktigt att ha ännu starkare rimlighetsbedömning framhäver konsulten. 

Konsulten ska lita på systemen och samtidigt ha i bakhuvudet att göra en 

rimlighetsbedömning. Detta för att känna trygghet i att programmet gör rätt. Därtill nämner 

hon att det alltid finns en säkerhetsaspekt med molnbaserade tjänster, exempelvis vem som 

kan ta sig in och se vad som finns i systemet. Det handlar om att informationen kan hamna i 

fel händer. Samtidigt medger hon att det är inte extremt farligt för den lilla företagen eller för 

en redovisningsbyrå för att det oftast inte kan handla om mycket. Dock kan det spela en större 

roll om det rör sig om affärshemligheter eller resultat som inte vill avslöjas inför en 

börsnotering. 

 

Respondent 5 önskar att det ska bli ännu mer rådgivande än det är idag och att branschen får 

verktyg som gör att det blir enklare för att konsulten ska bli mer relevant för kunden och 

närmare kunden än vad konsulten är idag.  
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5 Analys 
 

I följande kapitlen kommer den insamlade empirin möta tidigare studier från den teoretiska 

referensramen. Analysen har delats in efter 3 teman från empirin. Analysen grundas på en 

empirinära analys och byggs på med tidigare studier. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Digitaliseringens utveckling och påverkan på yrkesrollen 

 

Digitalisering beskrivs på olika sätt av redovisningskonsulter hos de fem undersökta 

revisions- och redovisningsbyråerna. Respondent 1 anger att digitaliseringen innebär att få in 

informationen i datorn. För respondent 2 betyder digitalisering att hon som konsult kan 

fokusera mer på andra arbetsuppgifter. Respondent 3 beskriver att digitalisering innebär 

tekniska redskap för att kunna genomföra saker snabbare och effektivare. Digitaliseringen 

innebär många olika saker för respondent 4. Det är ett ändrat arbetsätt i många avseenden för 

både redovisningskonsulter och för klienter. För respondent 5 är det exempelvis möjligheterna 

som har skapats med Mobilt BankID. Byrån har möjlighet att signera och lämna rapporter på 

ett helt annat sätt än tidigare. 

 

Enligt undersökningen framkommer det att digitaliseringen har haft en inverkan på revisions- 

och redovisningsbyråerna. Studien påvisar att samtliga byråer har blivit mer digitaliserade i 

jämförelse med för fem år sedan. Hos BDO är i princip samtliga bokslut digitala, vilket enligt 

konsulten är en fördel eftersom bilagorna och övrigt underlag finns i datorn. PwC började 

med leverantörsscanning och i takt med att programmen har utvecklats har det inneburit att 

byrån utför automatiska avskrivningar och periodiseringar. Hon nämner att mer och mer sker 

per automatik. Digitaliseringen har påverkat PwC:s rutiner och byråns arbetsätt samt att de 

fått nya verktyg. Konsulterna kan arbeta i team på ett annat sätt än tidigare. Dessutom berättar 

respondenten om att digitaliseringen även har påverkat klienter. Till exempel har byrån 

klienter som har kopplat ihop kassasystemet i kontantbranschen, vilket även respondent 3 

upplever där byrån inte behöver kontera bokföringen alls utan endast granska den. När 

klienten slår in försäljningen i kontantkassan förs det direkt till byråns redovisningssystem. På 

det här sättet automatiseras den här delen av deras bokföring. Det gör det möjligt för byrån att 

analysera siffrorna istället. Respondent 3 förstärker att det sparar mycket arbetstid och 

möjligen ganska tråkigt arbete. Det är i linje med Ghasemi et al. (2011) som nämner att 

bokföringsprogram har automatiserat arbetet vilket har resulterat i förkortade ledtider för en 

redovisningskonsult att upprätta och presentera finansiella rapporter.  

 

KPMG arbetar med digitaliseringen genom att de har övergått allt mer till 

programleverantörens, Visma Spcs webbaserade lösningar. Det har även de andra byråerna 

gjort bland annat, ARIVAB som har mycket molnbaserade tjänster. Konsulten hos KPMG 

förklarar att fakturascanning av leverantörsfakturor var en första start på en digitalisering, 

vilket endast stora företag använde. Idag använder en av byråns minsta klienter det eftersom 

det fungerar lika bra för dem som för andra stora företag. Respondenten vid ARIVAB talar 

om att molntjänsterna har bidragit till att byrån har större möjligheter att utföra delar som 

klienten brukar utföra och vice versa eftersom byrån och klienter arbetar i samma system. 

Dessutom möjliggör det för byråns klienter att sköta den löpande bokföringen på egen hand 

eller delar av den samtidigt som byrån stöttar som rådgivare, hjälper till med bokslut och 

deklarationer. Konsulten uttrycker att de stiger i näringskedjan på det sättet. Även KPMG:s 

konsult instämmer då hon nämner att digitaliseringen möjliggör för kunden att utföra vissa 
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saker självständigt på ett annat sätt än vad som gjordes förut samtidigt som konsulten tar hand 

om de övriga delarna. Respondenternas svar kan indikera på att byrån tack varje 

molntjänsterna har möjlighet att i högre utsträckning utföra mer komplexa och avancerade 

uppgifter. Tidigare studie (Carretero & Blas 2014) visar att flexibiliteten för byråerna och 

klienterna möjliggörs genom att molntjänster erbjuder företag och klienter tillgång till 

information närsomhelst och varsomhelst. Dessutom beskrivs det i en annan undersökning 

(Brandas et al. 2013) att molnteknik kan skapa en integrerad miljö där redovisningssystem för 

olika företag som är i samma moln och använder samma affärssystem kan interagera lättare 

och snabbare. 

 

Med digitaliseringen blir det enklare eftersom byrån har fler kontaktytor med klienter anser 

konsulten vid ARIVAB. Dessutom är skillnaden idag att byrån utför mindre manuellt arbete 

för när klienten upprättar fakturor bokförs de per automatik samtidigt som bokföringen är 

korrekt i redovisningsprogrammet. Det minskar den totala arbetsmängden eftersom klienten 

har utfört arbetet en gång och då behöver inte byrån utföra det igen till skillnad från tidigare 

då byrån fick registrera fakturorna i redovisningsprogrammet. 

 

Gemensamt för konsulterna är att byråerna skriver ut mindre papper och sparar allting digitalt. 

KPMG:s konsult uttrycker att byråns arbete och dokumentation har förändrats såväl arbetet åt 

kund som arbetet för byråns räkning vilket delas av de övriga konsulterna. De skannar in 

klientens underlag och skickar digitalt såvida de inte önskar någon pärm vilket vissa 

efterfrågar. 

 

Majoriteten av konsulterna upplever att arbetsuppgifterna har förändrats de senaste fem åren.  

Respondent 4 känner att konsulterna talar mycket mer om vad som kan göras på det digitala 

sättet, vilket är en stor skillnad. Konsulterna talar i större grad om hur de ska sköta 

redovisningen, från klientens sida och byråns sida. Respondent 5 anser däremot inte att 

arbetsuppgifterna har förändrats de senaste åren. Konsulten säger istället att fördelningen i 

arbetsuppgifterna har förändrats. Respondenten upplever att hon är mer rådgivare idag och 

diskuterar affärshändelser mer. Möjligen har konsulten den rollen eftersom klienten utför fler 

uppgifter som hon utförde tidigare. Om det var 50 procent löpande bokföring respektive 50 

procent övriga arbetsuppgifter tidigare är bokföringen idag på den lägre nivån 30 procent. 

Dessutom har det blivit en större del med bokslut, årsredovisningar och deklaration. Utöver 

det upplever konsulten en närmare kontakt med sin kund eftersom de har en tätare 

kommunikation om klientens verksamhet.  

 

Studien kan visa på att digitaliseringen har haft en inverkan på redovisningskonsultens 

yrkesroll. Även konsulten hos PwC instämmer i upplevelsen hos respondent 5. Konsulten 

upplever att det har blivit en skillnad i redovisningskonsultens yrkesroll, nämligen från att 

enbart arbeta mycket med bokföring till att faktiskt bli mer av en rådgivare. I takt med att 

tekniken utvecklas behövs mindre fokus på bokföringen nämner hon. Därtill framhäver 

BDO:s konsult att bilden av en redovisningskonsult med en dator och tre pärmar som sliter på 

ryggen och nacken ändras. Det här är i linje med tidigare studier (Liu & Vasarhelyi 2014; 

Damasiotis et al. 2014) som visar att redovisningskonsultens yrkesroll förändras från att ha 

fokus på beräkning av transaktionsdata till analys av affärsdata då redovisningen skiftat till 

datoriserad redovisning.  

 

Att redovisningskonsultens yrkesroll blir en mer rådgivande roll och att 

redovisningskonsulten har en närmare kontakt med klienter är respondenternas gemensamma 

önskemål och förhoppningar om framtiden. Istället för att avsätta tiden på löpande bokföring 
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avsätts tiden på analys vilket respondent 4 anser kommer bli mer viktigt. Respondent 1 tänker 

sig att en konsult har ett videosamtal med en klient för att inte tappa kundkontakten och att det 

inte blir robotaktigt samt opersonligt. I annat fall skulle charmen med yrket försvinna och det 

skulle betyda svårigheter att bygga upp förtroendet. I framtiden vill konsulten fortsätta arbeta 

med bokslut och deklaration. Möjligen kan det mesta bestå av någon form av avstämning och 

kontroll säger hon. Respondent 3 tänker att det dagliga arbetet i framtiden skulle utgöras av en 

större kontakt med klienter i form av att erbjuda bättre och tydligare rapporter samt förklara 

mer om den nuvarande situationen i bolaget. 

 

Om fem år tror respondent 4 att redovisningskonsultens yrkesroll kommer vara helt förändrat. 

Hon tror att det monotona stansandet som konsulterna gör i många avseenden nu kommer att 

vara borta. Respondent 2 tror att en auktoriserad redovisningskonsult inte kommer att 

fokusera på själva utförandet av bokföringen utan fokuset kommer att vara på analysen av 

siffrorna som framställs. Konsulten ser det som positivt och att det är den roliga delen att 

arbeta med rådgivning, analyser, kundvård och kundservice. Hon tror även att i framtiden 

kommer konsulten arbeta mer som teamleader, möjligen på likartat sätt som revisorerna gör 

och på det sättet kan redovisningskonsulten bli jämlikare revisorerna. Hon anser att 

yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult växer. Konsulten tror även att digitaliseringen 

kommer leda till att redovisningskonsulten kommer att arbeta mer med kvalificerade frågor 

samt att systemen tar över enklare arbetsuppgifter. Kvalificerade frågor avser praktiska 

redovisningsfrågor som rör värderingar, rapportering, budget och prognoser och hon tror att 

alla områden kommer utgöra en större del för branschen i framtiden. 

 

Respondent 3 anser att redovisningskonsulter kommer att ta en större del av revisorernas 

arbetsuppgifter i framtiden. Hon tror att rådgivning kommer att ligga mer på 

redovisningskonsulterna istället för på revisorerna. Samtidigt som alla är medvetna om att 

digitaliseringen kommer att medföra att enklare uppgifter försvinner är respondenterna 

övertygade om att en mänsklig konsult alltid kommer att behövas. Det kommer att behövas en 

mänsklig kontakt utåt till kunderna och respondent 2 betonar även att kunderna uppskattar den 

personliga kontakten med PwC. Respondent 5 tror inte att det är möjligt att plocka bort det 

mänskliga eftersom människan behövs som en viss kontrollfunktion. Respondent 2 tillägger 

att det mänskliga som rör värderingsfrågor möjligen blir för svårt för maskiner att utföra.  

 

Samtliga byråer drivs av att arbeta med digitaliseringen för att det är framtiden, för att vara 

konkurrenskraftiga samt för att det sparar tid, pengar och även blir enklare. De flesta 

konsulter anser att den löpande bokföringen har påverkats mest av digitaliseringen. 

Respondent 2 klargör att arbetssättet har förändrats genom leverantörscanning, olika 

försystem, att byrån läser tillbaka och skickar betalfiler det vill säga att transaktionerna 

kommer in automatiskt från banken, koppling till autogiro från byråns system samt att en stor 

del av lönerna hanteras digitalt. Ytterligare exempel är att kunderna fakturerar själva i deras 

system vilket innebär att PwC aldrig stansar kundfakturor. Även respondenterna 3 och 4 

styrker det genom att lyfta fram fakturascanning och programmen samt att de skriver ut 

mindre och även att det finns en utökad bankkoppling som möjliggör en automatisk 

avstämning från banken. BDO:s har avvikande mening som framhäver att kontrolluppgifterna 

och bokslutet har påverkats mest. Bokföringen är svårare att digitalisera eftersom byrån är 

beroende av vad klienten tycker menar respondenten. Hon anser att det skiljer sig väldigt 

mycket från olika företag, vilket försvårar att digitalisera bokföringen.  

 

Byråernas förhoppning är att det ska gå att arbeta helt digitalt och därmed möjliggöra ett 

pappersöst kontor. Respondent 2 motiverar det genom att ange att byrån ser till att lagra 
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allting digitalt, alltifrån från alla kunduppgifter till alla deras grundakter som lagras i PwC:s 

affärsplattform MyBusiness. Där finns dokumentarkiv istället för pärmar. I framtiden tror 

respondenten att bokföringen kommer gå mer automatiskt. Det stödjer hon på att bankerna 

önskar bygga sina system för att de ska kommunicera mer med bokföringsprogrammen. 

Respondent 3 lyfter fram det som har kommit det senaste året, att klienten har möjlighet att 

fotografera kvitton som förs vidare till byråns ekonomisystem. Respondent 1 och 5 informerar 

om möjligheten att inlämna årsredovisningen digitalt till Bolagsverket via ett system som 

heter XBRL. I en studie utfört av Jiu-jin, Fu-sheng och Yan-feng (2013) nämner forskarna att 

XBLR är en teknik som kodar bitar av finansiell data, i syfte att göra analysen och 

hämtningen av data enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv. Respondent 5 tror i framtiden 

att all dokumentation kommer att skannas och att allt mer kommer läsas samt allt färre 

fakturor som överhuvudtaget skapas i pappersform. Användning av IT för att utföra 

redovisningsfunktioner har inneburit en möjlighet för företag att utvecklas mot att bli ett 

papperslöst kontor (Ghasemi et al. 2011).  

 

5.2 Digitaliseringens inverkan på effektiviteten 
 

Enligt studien framkommer det att digitaliseringen har haft en positiv inverkan på 

effektiviseringen av revisions- och redovisningsbyråernas arbetsprocess gentemot sina 

klienter. Detta är något som även tidigare studie Ghasemi et al. (2011) tydligt har indikerat. 

Antalet nedlagda timmar på en klient har minskat i tre av de fem undersöka byråerna, vilket 

kan visa på att digitaliseringen har ökat snabbheten i arbetsprocessen. Grunden för 

minskningen av nedlagda timmar har varit att byråerna haft nytta av sitt skanningsarbete och 

struktur. Därtill utför klienterna en större del av arbetet självständigt och att 

leverantörskanning används som tolkar fakturorna. De övriga två byråernas nedlagda timmar 

har förblivit ganska oförändrade vilket motiveras av att de erbjuder kvalificerad rådgivning i 

högre utsträckning än tidigare. Summerat kan studien tyda på att digitaliseringen har lett till 

en generellt ökad tidsbesparing hos de undersöka byråerna.  

 

Värt att notera är att byråerna berättar om att de kan bli effektivare i arbetet. Konsulten hos 

BDO uttrycker att byrån är i en process där de parallellt utför två arbetssätt, både det tidigare 

arbetssättet och det nya digitala arbetssättet eftersom personalen inte riktigt är invanda vid vad 

som fungerar. Även KMPG:s konsult ger uttryck för det, hon menar att det är en 

inlärningsprocess i digitaliseringen för konsulter. När inlärningen väl har genomförts tror hon 

att det blir mer effektivt. Personen litar inte riktigt på att det digitala sättet är rätt och därför 

vill personen ha det analoga också. Detta skulle kunna tolkas som att byråerna befinner sig i 

olika faser i digitaliseringsprocessen i likhet med en grupp som befinner i olika faser i 

gruppprocessen. 

 

I framtiden tror samtliga redovisningskonsulter hos de undersökta byråerna att 

digitaliseringen kommer leda till att det blir ännu mer effektivt på arbetet. BDO:s konsult tror 

att det kommer bli snabbare i framtiden om byrån kan digitalisera bokföringen på ett bra sätt 

och då blir det en snabbare övergång till att få redovisningen digitalt i bokslutet. Fyra av fem 

konsulter tror att nedlagda timmar på en klient kommer att minska i framtiden till följd av 

digitaliseringen. Konsulten vid ARIVAB menar att det kommer fler smarta program som 

själva läser av underlaget. Det tar mycket mindre tid att kontrollera någonting som redan 

existerar än att utföra hela momentet själv menar respondenten. Konsulten hos KPMG 

förmodar dock att nedlagda timmar på en klient kommer att bli relativt oförändrat. Hon 

förklarar att en konsult kommer att avsätta tiden på analys istället för bastjänster som 

bokföring. 
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Fyra av de undersökta byråerna har generellt sett kunnat ta fler uppdrag till följd av 

digitaliseringen. Tidigare undersökningar (Ghasemi et al. 2011; Antonelli et al. 2014) nämner 

att företag kan utföra redovisningen mer effektivt och ändamålsenligt eftersom användningen 

av de nya affärssystemen har möjliggjort signifikanta tids- och kostnadsbesparingar samt att 

digitaliseringen möjliggör att skicka rapporter snabbt. Möjligheten till fler uppdrag har berott 

på att arbetssättet har förändrats från det manuella till mer automatiskt vilket har frigjort tid. 

Det kommer dock fram att dokumentationskraven har ökat för KPMG samtidigt som 

digitaliseringen eskalerat vilket har minskat byråns tidsbesparing. Konsulten vid ARIVAB 

nämner med att det uppstår en tidsvinst på den löpande bokföringen samtidigt då 

rådgivningstiden inte utökas vilket möjliggör för byrån att ta fler uppdrag rent tidsmässigt. 

Värt att nämna är att fler uppdragstaganden inte har varit aktuellt i en av undersökta byråerna, 

nämligen BDO med motiveringen att de fortfarande är i ett stadium där de diskuterar om hur 

de kan utföra arbetet bättre. 

 

Priset på redovisningstjänsterna hos tre av de undersökta byråerna har förblivit ganska 

oförändrade. Samtidigt som redovisningen tar mindre tid motiveras oförändrade priset i att 

teknik och programvaror innebär kostnader. Det kan ta en viss tid för IT-investeringen att fullt 

ut återspegla sitt skapade värde (Yao, Liu & Chan, 2010). Respondenten vid ARIVAB 

förklarar att priset på redovisningstjänsterna beror på hur tiden debiteras. Om klienten 

debiteras per timma blir det mindre intäkter i takt med att nedlagda timmar minskar. I takt 

med att byrån digitaliseras kan det tyda på att vinsten går till klienten. Samtidigt menar 

respondenten vid ARIVAB att om konsulten byter roll till att vara rådgivare istället för att 

arbeta med bokföring är det högre ersättning på rådgivningen vilket resulterar i oföränderlig 

kostnad över hela året. Dock är det intressant att nämna att priset på redovisningstjänsterna 

har ökat hos BDO och samtidigt minskat hos PwC. Ökningen förklarar genom kostnader för 

maskinvara och programvara som behöver täckas av klienten samt behöver personalen erhålla 

en löneökning. Situationen ser ut på det sättet i uppstartsfasen hos BDO och kan plana ut över 

tid enligt deras redovisningskonsult. Däremot är det motsatsen hos PwC som kan hålla ner 

priserna eftersom de avsätter mindre tid på bokföringen som beror på att en stor del av arbetet 

sker automatiskt i bakgrunden exempelvis användningen av skanning. Digitaliseringen 

möjliggör för byrån att vara effektivare och därmed ta mindre betalt än tidigare.  

 

Samtliga fem undersökta byråer debiterar tiden per timma i stort sett på alla 

redovisningstjänster och det bekräftas även av att om byråernas nedlagda timmar minskar på 

en klient så minskar även priset. Helgusgruppens konsult ger ett exempel, givet att nedlagda 

timmar i nuläget är tre timmar och i framtiden skulle halveras till hälften till följd av 

digitaliseringen tror hon att byrån kommer att debitera motsvarande tre timmar. Byrån 

kommer sälja arbetet som en produkt, med ett fast pris. 

 

I framtiden tror tre av konsulterna att priset redovisningstjänsterna blir ganska oförändrade. 

Övriga två konsulter har svårt att uttala sig om vilken inverkan digitaliseringen kommer att ha 

på prissättningen av redovisningstjänsterna. Alla byråer är överens om att ställa från 

timdebitering till att övergå till att debitera för tjänsten. Byråerna önskar sälja 

redovisningstjänsterna till ett fast pris. Konsulten hos PwC nämner att det är andra faktorer än 

timmar involverade, i själva verket värdet av tjänster. KPMG:s konsult tycker inte att det är 

någon nackdel med ett fast pris utan att det är istället gynnsamt för att personalen inte ska 

känna någon tidspress. Ytterligare tycker konsulten att det är summerat bra för båda parterna. 

Klienterna är medvetna om kostnaden som underlättar planeringen av verksamheten och 

byrån är medveten om de kommande intäkterna samtidigt som de inte behöver avsätta en 

mängd tid till att fakturera.  
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5.3 Digitaliseringen fördelar och nackdelar 

 

Enligt undersökningen förstås att digitaliseringen har inneburit många fördelar och vissa 

nackdelar hos undersökta revision- och redovisningsbyråer. Även tidigare studier har tydligt 

antytt digitaliseringens fördelar och nackdelar. (Ali et. al 2015; Ghasemi et al 2011; Takabi, 

Joshi & Ahn 2010). Konsulterna lyfter fram fördelen att arbetet underlättas vilket leder till att 

det utförs snabbare vilket i sin tur frigör tid för personalen. Ghasemi et al. 2011 nämner 

exempelvis att verktyg som elektroniskt datautbyte och elektronisk överföring kan erbjuda 

företag möjlighet att tillämpa produktionssystemet mer effektivt och spara pengar. 

Respondenterna 1, 4 och 5 exemplifierar att en klient inte behöver infinna sig hos byrån vilket 

sparar mycket tid eftersom varken klienten eller konsulten behöver resa. Dessutom blir det en 

snabbare kommunikation eftersom konsulten får nödvändiga underlag via mejl istället för att 

skicka materialet per post alternativt inkomma personligen till byrån.  

 

BDO:s konsult talar även om att det blir effektivare när även klienten har materialet digitalt 

och strukturerat eftersom det underlättar kommunikation med exempelvis banken som önskar 

få tillgång till årsredovisningen. Då behöver inte klienten gå genom byrån utan kan genom det 

digitala sättet göra fler saker på egen hand anser konsulten. Hon berättar om det nya sättet de 

arbetar på, nämligen med två skärmar i stället för en vilket hon tycker är effektivare eftersom 

det möjliggör att se två program samtidigt och till exempel kunna jämföra två 

årsredovisningar och växla mellan dem. Hon behöver inte komma ihåg siffror i samma 

utsträckning och skriva ner dessa som hon gjorde när konsulten arbetade med en skärm. 

Respondent 2 uppger att det blir effektivare, då byrån kan ta större uppdrag på mindre tid och 

ändå kunna erbjuda rådgivning. Byrån kan fokusera mer på klienten och deras verksamhet 

istället för att endast lägga uppmärksamheten på klientens underlag. Respondent 5 framhåller 

även att byråns programvaror möjliggör automatisk summering.  Konsulten tycker att det är 

en väldig skillnad att upprätta en deklaration för hand i jämförelse med att läsa in från ett 

bokslutsprogram in i en deklaration.  

 

Två konsulter anger smidigheten som en fördel och syftar på två olika aspekter. Klienter 

upplever fördelar av att redovisningsarbetet är färdigt då processen går snabbare och klienten 

får möjlighet att se rapporterna direkt. Dessutom räcker det för en konsult att ha med sig en 

dator för att kunna arbeta i byråns system eftersom materialet är digitalt. Fördelen är att kunna 

arbeta hemifrån genom dels att endast ta med sig en bokslutsfil eller koppla upp sig mot 

byråns system.  

 

Respondent 2 lyfter fram att felmarginalen blir mindre när systemen kommunicerar med 

varandra samtidigt som den mänskliga faktorn försvinner däremellan. Konsulten framhäver 

att den största fördelen som de på byrån upplevt är roligare arbetsuppgifter för alla i 

personalen. Respondent 3 håller med om den uppfattningen och att det är mer kvalificerade 

arbetsuppgifter som personalen upplevt. Klienter får även fördelar av digitaliseringen, nu får 

de tillgång till en mer uppdaterad bokföring när allting kommer in i systemet i ett flöde. 

Fördelen nu är att de kan följa en del av sin bokföring i realtid exempelvis leverantörsfakturor 

och sina kundfakturor vecka för vecka. På det här sättet bjuder PwC in deras klienter mer i 

bokföringen nämner hon. Belfo och Trigo (2013) uppger att molntjänsterna möjliggör tillgång 

till solida bokförings- och finanshanteringsfunktioner med realtidsrapportering varifrån det 

finns en internetanslutning. Respondent 4 upplever att klienten får redovisningen snabbare, 

mer direkt och på det sättet placeras redovisningen närmare klienten vilket hon upplever som 

positivt.  
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Respondenterna från byråerna har en likartad attityd till digitaliseringen. Alla är positiva 

inställda till digitaliseringen. Responden 4 tycker att det är roligt med förändring, 

digitaliseringen är en del av det. Respondent 5 motiverar det med tanke på att risken för 

belastningsskador minskar då det utförs mindre monotont arbete.  

 

Konsulterna berör även en del nackdelar som byråerna upplevt till följd av digitaliseringen. 

Även tidigare forskning (Ali et. al 2015; Brandas et al. 2013; Takabi, Joshi & Ahn, 2010) 

påvisar resultat som indikerar på detta. Respondent 2 och 3 uppger en potentiell nackdel 

exempelvis att en konsult glömmer av kunden om det blir för mycket fokus på det digitala. 

Konsult har då inte en personlig kontakt med klienten vilket ökar risken för att förlora 

uppdraget. Respondent 2 nämner även nackdelen att byrån är väldigt beroende av 

nätuppkopplingen. En studie (Antonelli et al. 2014) synliggör även detta, att intensiv 

användning av IT skapar ett tekniskt beroende. När det gäller säkerhetskopiering upplever 

respondent 2 ingen nackdel, utan snarare en fördel för klienten att de har sin bokföring hos 

byrån som hanterar all säkerhetskopiering. PwC använder molnbaserade system både i 

bokslutet och i bokföringen och därför sker säkerhetskopiering i princip ständigt. Tidigare 

studie (Dimitriu & Matei 2014) har visat att molntjänsterna gör det möjligt med obegränsad 

datalagring, bearbetningskapacitet och automatisk backup för kundens data. Även respondent 

3 upplever att det är ingen nackdel med molntjänsterna utan lyfter istället fram att det ökar 

flexibiliteten med tanke på att det möjliggör arbete hemifrån, vilket har underlättats de senaste 

åren. Som Chou (2015) uppger ökar molnbaserade tjänster graden av inom organisationen, 

vilket gör att filer kan lagras online. Det möjliggör för personalen att vara flexibla eftersom de 

inte är beroende av att befinna sig på arbetsplatsen. 

 

Respondent 3 anger att underlagen från klienterna som byrån får via mejl har ökat. Därtill 

upplever hon att en del av yngre klienterna som hon ansvarar över endast i stort sett har 

mejlkontakt. Samtidigt som det finns en nackdel är det smidigt säger konsulten. Klienter får 

klara och tydliga svar samtidigt som det är ökad risk för konsulten att förlora uppdraget. 

Respondent 4 berättar att tidigare kom möjligen klienten sporadiskt och lämnade mycket 

material. Idag upplever hon att om byrån har klientens material digitalt har de en närmare 

kontakt då byrån får materialet löpande hela tiden och därmed upplever hon inte att 

kundkontakten minskat, snarare har den ökat. 

 

Respondent 2 uppmärksammar att bokföringslagen inte helt hänger med i utvecklingen vilket 

begränsar byrån något, exempelvis nämner hon kravet på arkivering av material i sju år 

fortfarande gäller. Digitaliseringen har gått fortare än vad bokföringslagen har hunnit 

utvecklats, vilket byrån får hantera genom att bevara allt i pappersform, material som har 

skannats in, vilket kan kännas som en nackdel ibland upplever hon.  

 

Konsulterna har även noterat olika synsätt på digitaliseringen. En del är väldigt positiva 

eftersom det är behövligt medan andra klienter är avvaktande. Värt att nämna är att äldre 

klienter håller fast vid det tidigare manuella sättet. Respondent 4 upplever en nackdel med 

det, nämligen svårigheten att förklara digitaliseringens fördelar för vissa klienter eftersom 

vissa har svårigheter att förstå vad digitaliseringen skulle kunna innebära för dem och hur det 

skulle vara bättre än det analoga sättet. Samtidigt uppger respondent 3 att det blir jobbare för 

vissa konsulter som inte är datavana exempelvis svårigheter att använda filsystem. 

 

Respondent 5 berättar att när byrån får en kvittens från Skatteverket via e-tjänsten innebär det 

att klienterna aldrig kan drabbas av en förseningsavgift eller liknande. På det sättet har det 

blivit säkrare än tidigare uttrycker hon. Emellertid vid ett mejl kan det gå fel, fel 
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tryckknappning vilket leder till fel avsändare eller hackerattack som gör att någon obehörig 

kan läsa. Ytterligare nackdelar som konsulten upplevt är att de för snabba ibland. Konsulterna 

förlitar sig fullständigt på att programmen är korrekta vilket leder till att tanken på 

möjligheten till att göra fel uteblir. En konsult ska lita på systemen och samtidigt göra en 

rimlighetsbedömning för att känna trygghet i att programmet gör rätt framhäver konsulten. 

Därtill nämner hon att det alltid finns en säkerhetsaspekt med molnbaserade tjänster, 

exempelvis vem som kan ta sig in och se vad som finns i systemet. Det handlar om att 

informationen kan hamna i fel händer. Samtidigt menar konsulten att det inte extremt farligt 

för en byrå eller för en mindre företagare eftersom det oftast inte handlar om mycket 

information. Dock kan det spela en större roll om det rör sig om affärshemligheter eller 

resultat som inte vill avslöjas inför en börsnotering. Nackdelar resoneras av Ali et. al (2015) 

exempelvis risken för säkerhetsproblem, att vem som helst kan få tillgång till information som 

de inte är avsedda att se. Värt att nämna är att respondenterna inte lyfter fram 

säkerhetsproblem bland de främsta nackdelarna. Möjligen kan det bero på att byråerna är 

medvetna om riskerna eller att de fortfarande utvärderar nackdelarna. 
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6 Slutsatser 
 

I kapitlet presenteras uppsatens slutsatser som avser besvara forskningsfrågorna och uppnå 

uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med studiens bidrag samt förslag på vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen  

 

Enligt undersökningen framkommer det att digitaliseringen har haft en positiv inverkan på 

redovisningsbranschen. Samtliga revisions- och redovisningsbyråer har blivit mer 

digitaliserade i jämförelse med för fem år sedan och alla redovisningskonsulter har en positiv 

inställning till digitaliseringen. Digitaliseringen har påverkat arbetssättet både för byråerna 

och klienterna. Exempel på digitaliseringens utveckling är skanning av kund- och 

leverantörsfakturor samt att bokföringsprogrammen har utvecklats vilket har resulterat till att 

den totala arbetsmängden minskat och att allt mer sker per automatik. Ytterligare exempel är 

att byråerna har övergått till att arbeta med molnbaserade tjänster. Det har möjliggjort för 

klienter att utföra vissa delar av redovisningen självständigt och större för möjlighet för 

konsulter att arbeta hemifrån. Gemensamt för byråerna är att de skriver ut mindre papper och 

sparar allting digitalt. Samtliga byråer drivs av att arbeta med digitaliseringen för att det är 

framtiden, för att vara konkurrenskraftiga samt för att det sparar tid, pengar och blir enklare. 

De flesta konsulter anser att den löpande bokföringen har påverkats mest av digitaliseringen. 

 

Studien kan visa på att digitaliseringen har haft en inverkan på redovisningskonsultens 

yrkesroll. Majoriteten av konsulterna upplever att arbetsuppgifterna har förändrats de senaste 

fem åren. Konsulterna upplever att det har blivit en skillnad, från att arbeta mycket med 

bokföring till att arbeta mer med rådgivning. Samtidigt som alla är medvetna om att 

digitaliseringen kommer att medföra att enklare uppgifter försvinner är 

redovisningskonsulterna övertygade om att en mänsklig konsult alltid kommer att behövas. 

Att redovisningskonsultens yrkesroll blir en mer rådgivande roll och att 

redovisningskonsulten har en närmare kontakt med klienter är respondenternas gemensamma 

önskemål och förhoppningar om framtiden. 

 

Studien påvisar att digitaliseringen har haft en positiv inverkan på effektiviseringen av 

revisions- och redovisningsbyråernas arbetsprocess gentemot sina klienter. Antalet nedlagda 

timmar på en klient har minskat i tre av de fem undersöka byråerna, vilket kan visa på att 

digitaliseringen har ökat snabbheten i arbetsprocessen. Grunden för minskningen av nedlagda 

timmar har varit att byråerna haft nytta av sitt skanningsarbete och struktur. Därtill utför 

klienterna en större del av arbetet självständigt och att skanning används som tolkar fakturor. 

Värt att notera är att byråerna berättar om att de kan bli effektivare i arbetet. Byråerna är i en 

process där de parallellt utför två arbetssätt, både det tidigare arbetssättet och det nya digitala 

arbetssättet eftersom personalen inte riktigt är invanda vid vad som fungerar. De undersökta 

byråerna befinner sig i olika faser i digitaliseringsprocessen i likhet med en grupp som 

befinner i olika faser i grupprocessen.  

 

I framtiden tror samtliga redovisningskonsulter hos de undersökta byråerna att 

digitaliseringen kommer leda till att det blir ännu mer effektivt på arbetet. Fyra av fem 

konsulter tror att nedlagda timmar på en klient kommer att minska i framtiden till följd av 

digitaliseringen. Fyra av de undersökta byråerna har generellt sett kunnat ta fler uppdrag till 

följd av digitaliseringen. Priset på redovisningstjänsterna hos tre av de undersökta byråerna 
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har förblivit ganska oförändrade. Samtidigt som redovisningen tar mindre tid motiveras 

oförändrade priset i att teknik och programvaror innebär kostnader. I framtiden tror tre av 

konsulterna att priset på redovisningstjänsterna blir ganska oförändrade. Alla byråer är 

överens om att ställa från timdebitering till att övergå till att debitera för tjänsten. Byråerna 

önskar sälja redovisningstjänsterna till ett fast pris.  

 

Enligt undersökningen förstås att digitaliseringen har inneburit många fördelar och vissa 

nackdelar hos undersökta revisions- och redovisningsbyråer. Konsulterna lyfter fram fördelen 

att arbetet underlättas vilket leder till att det utförs snabbare vilket i sin tur frigör tid för 

personalen. Andra fördelar är att det blir snabbare kommunikation, blir effektivare och 

smidigare. Ytterligare är att felmarginalen blir mindre och att det är roligare arbetsuppgifter 

för alla konsulter samt att klienter får tillgång till en mer uppdaterad bokföring. Nackdelarna 

som finns är att en konsult kan glömma av kunden om det blir för mycket fokus på det 

digitala vilket kan leda till förlorat uppdrag. Andra nackdelar är beroendet av 

nätuppkopplingen, kravet på arkivering i pappersform samt risken för säkerhetsproblem. 

6.2 Studiens bidrag 

 

Studien har ökat förståelsen för digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen 

samtidigt som den stärker tidigare studier. Undersökningen har bidragit till en större insikt för 

digitaliseringens betydelse samt en utveckling av begreppet digitalisering i 

redovisningsbranschen. Studien har bidragit med empirisk kartläggning digitaliseringens 

påverkan på redovisningsbranschen i en Boråskontext. Studien visar på att digitalisering 

skapar stora möjligheter för en redovisningskonsult genom att det blir effektivare och enklare. 

Samtidigt kan det innebär ett hot om konsulten tappar kundkommunikationen. 

Förhoppningsvis innebär digitaliseringen en möjlighet för en redovisningskonsult som kan 

tillvarata digitaliseringens fördelar. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

 

Mot bakgrund av dessa slutsatser skulle ett tänkbart och spännande sätt att gå vidare vara 

exempelvis att genomföra en jämförande studie med andra redovisningsprofessioner som 

revisorer, controllers skattekonsulter, lönekonsulter, och skattehandläggare för att utreda hur 

digitaliseringen har påverkats deras yrkesroller. En likvärdig undersökning kan förslagsvis 

genomföras om ett antal år i takt med att digitaliseringen ständigt utvecklas och inverkar på 

redovisningsbranschen. I studien skulle forskaren exempelvis kunna belysa hur 

digitaliseringens påverkan har förändrats då en längre tidsperiod har passerat. 
 

En annan vidare undersökning skulle kunna utreda hur digitaliseringen har påverkat andra 

aktörer inom redovisningsbranschen som klienter, banker och myndigheter. Ett annat 

alternativ är att fördjupa sig i risker och hot som digitaliseringen kan betyda för 

redovisningsbranschen exempelvis om säkerhetsfrågor och lagring av konfidentiell 

information. Ytterligare skulle en studie kunna undersöka hur digitaliseringen har påverkat 

personliga kontakten med klienten och hur kvaliteten på arbetet har förändrats samt hur 

molntjänster har påverkat redovisningsbranschen. Därtill kan det utredas med ett större urval 

och/eller i andra städer samt länder för att möjliggöra en jämförelse och verifiera skillnader 

och likheter. En intressant studie skulle vara att jämföra hur digitaliseringen har påverkat 

redovisningsbranschen i Norge eller Danmark. Uppsatsen kan vara ett underlag för 

utformning av en mer omfattande och specifikare studie. 
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8 Bilagor  
 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide redovisningsbranschen 

 

Inledande fråga 

 

1. Kan du börja berätta kort om dig själv? 

 

* yrkesroll 

* erfarenhet i branschen  

* information om byrån 

 

Digitalisering - de senaste fem åren och framtiden 

 

2. Vad innebär digitalisering för dig? 

 

3. Hur arbetar ni på byrån med digitalisering? 

 

4. a) Hur har har ni på byrån blivit mer digitaliserade ? (Gentemot kunderna, internt?) 

 

b) vad driver er till det? 

 

5. a) Upplever du att dina arbetsuppgifter har förändrats de senaste åren? Om, ja på vilket 

sätt? Konkreta exempel 

 

a) I vilken del av arbetet, dvs av följande punkter, vilken del har påverkats mest av 

digitaliseringen upplever du? 

 

*Bokföring 

*Avstämning 

*Bokslutsarbetet 

*Rapportering av kontrolluppgifter  

*Deklaration 

 

c) Vilka delar inom redovisning skulle kunna digitaliseras upplever du? 

 

7. Hur tror du digitaliseringen i framtiden kommer att påverka redovisningsbranschen? 

 

8. Om du skulle ge ett råd till blivande redovisningskonsulter för att hantera digitaliseringen, 

vad skulle det vara? 

 

Digitalisering - inverkan på effektiviteten 

 

8. a) Anser du att ditt arbete har effektiviserats de senaste fem åren? Om ja, på vilket sätt? 

 

b) Har antalet nedlagda timmar på en klient ökat, förblivit oförändrat eller minskat? 

 

c) Har ni byrån kunnat ta fler, oförändrat eller färre uppdrag till följd av digitaliseringen? 
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d) Har digitaliseringen lett till att priserna på redovisningstjänsterna ökat, minskat eller 

oförändrat?  

 

9. a) Anser du att kvaliteten på ditt arbete har förändrats? Om ja, på vilket sätt? 

 

b) Uppstår det färre eller fler fel i jämförelse med för fem år sedan?  

 

10. Hur tror du digitaliseringen i framtiden kommer att påverka effektiviteten på arbetet?  

 

a) Kommer nedlagda timmar på en klient ökat eller minska? 

 

b) Kommer digitaliseringen leda till att priserna på redovisningstjänsterna ökar, minskar eller 

förblir oförändrat?  

 

11. Vad tänker du på när du ser bilden med tanke på digitaliseringen i branschen? (Bild på 

framsidan av boken, Framtidens jobb ) 

 

Fördelar och nackdelar med digitaliseringen  

 

12. Vilka är de viktigaste fördelar ni på byrån upplevt av digitaliseringen?  

 

13. Vilka är de viktigaste nackdelar ni på byrån upplevt av digitaliseringen?  

 

14. Finns det något du vill tillägga som du anser är viktigt, men som jag inte har frågat om? 

 

15. Om du fick bestämma: hur skulle du beskriva ett drömscenario för 

redovisningsbranschen?  

 

*Hur skulle redovisningskonsultens yrkesroll se ut?  

*Vilka arbetsuppgifter skulle du önska att redovisningskonsulten skulle arbeta med?  

 

* Fråga: Om det är ok att återkomma vid oklarheter eller förtydligande.  
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