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Förord 
 

Vi har under den här uppsatsen fått möjligheten att fördjupa och vidga våra kunskaper inom 

digitaliseringen och dess påverkan på redovisningsbranschen. Det har varit en stor 

utmaning, men samtidigt har det varit ett väldigt givande och roligt projekt. Utöver att det har 

varit väldigt lärorik för oss hoppas vi också att den här uppsatsen ska kunna vara av värde 

för andra som är intresserade inom ämnet. 

 

Vi vill tillägna ett stort tack till vår handledare Fredrik Jeanson, för ditt engagemang och för 

vägledningen under studiens gång. Vi vill även tacka för den konstruktiva kritiken vi fått av 

opponenterna och avslutningsvis ägna ett stort tack till de personer som ställt upp på 

intervjuerna. 
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Research questions: What does the introduction of digitalization mean to companies in 

the Swedish accounting industry? How are potential impacts from digitalization used for the 

company to achieve higher efficiency? 

 

Purpose: The purpose is to clarify how the introduction of digitalization in the accounting 

industry is implemented. The study also aims at describing how actors in the accounting 

industry can achieve higher efficiency through digitalization. 

 

Method: This study applies a qualitative method with a deductive approach. The empirics 

has been collected through semistructured interviews. The theoretical information presented 

in this study has been collected from relevant literature and scientific articles within the area 

studied. 

 

Conclusion: The study shows that the common picture of the concept among the different 

companies and parts of the theory is that digitalization within the Swedish accounting 

industry means, in particular, that work processes are automated. This is done through 

common ERP-systems or ERP-systems that are connected to the cloud. Companies achieve 

higher efficiency through the introduction of digitalization and save time. All companies use 

the time they save in different ways to achieve higher productivity. Some adjust the 

relationship between input and output while others create a higher value for the service by 

offering more consulting and analysis. 
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produktivitet och kvalitet. 

 

Forskningsfråga: Vad innebär införandet av digitalisering för företag inom den svenska 

redovisningsbranschen? Hur används eventuella effekter från digitaliseringen för att 

företagen ska uppnå högre effektivitet? 

 

Syfte: Syftet är att tydliggöra hur införandet av digitalisering inom redovisningsbranschen 

genomförs. Studien syftar även till att beskriva hur aktörer inom redovisningsbranschen kan 

effektivisera verksamheten genom digitalisering. 

 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Empiriinsamlingen 

har skett genom semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen bygger på 

relevant litteratur och vetenskapliga artiklar inom det studerade området. 

 

Slutsats: Studien visar att den gemensamma bilden av begreppet bland de olika företagen 

och delar av teorin är att digitalisering inom den svenska redovisningsbranschen framförallt 

innebär att arbetsprocesser automatiseras. Detta sker genom vanliga affärssystem eller 

affärssystem som är uppkopplade till molnet. Företagen uppnår en högre effektivitet genom 

införandet av digitalisering och sparar tid. Alla företag använder den tiden de sparar in på 

olika sätt för att uppnå en högre produktivitet. Vissa justerar förhållandet mellan input och 

output medan andra skapar ett högre värde till tjänsten genom att erbjuda mer rådgivning 

och analys. 

 



 

 

 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Problematisering 1 

1.3 Syfte 3 

1.4 Frågeställning 3 

1.5 Avgränsningar 3 

2. Teoretisk referensram 4 

2.1 Digitalisering 4 

2.1.1 Automatisering 4 

2.1.2 Affärssystem 5 

2.1.3 Molntjänster 6 

2.2 Effektivitet 7 

2.2.1 Produktivitet 8 

2.2.2 Kvalitet 10 

2.2.3 Teknisk arbetslöshet 11 

2.4 Analysmodell 11 

3. Metod 13 

3.1 Forskningsmetod 13 

3.2 Operationalisering 13 

3.3 Urval av respondenter 14 

3.4 Insamling av material 14 

3.5 Studiens trovärdighet 15 

3.6 Analysmetod 16 

3.7 Metod- och källkritik 17 

4. Empiri 18 

4.1 ICA Butiksekonomi & Affärsservice 18 

4.2 Grant Thornton 19 

4.3 EkonomiPorten AB 21 

4.4 Bogfelts AB 23 

5. Analys 25 

5.1 Digitalisering 25 

5.2 Effektivitet 27 



 

 

 
 

 

6. Slutsatser 30 

6.1 Besvarande av frågeställningar 30 

6.2 Förslag på vidare forskning 31 

Källhänvisning 32 

Bilaga 1 - Intervjuguide 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 1 

1. Inledning 

Inledningen beskriver den bakomliggande informationen till den här studien samt en 

problematisering kring digitaliseringens påverkan på redovisningsbranschen. Vidare 

presenteras studiens syfte, frågeställningar samt avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle har under en lång tid gått igenom en digital förändring och detta med en 

accelererande fart. År 2012 tillsattes Digitaliseringskommissionen i Sverige för att redogöra 

för kunskapssammanställningar inom området och för de effekter som digitaliseringen har 

haft på individen och samhället. Digitaliseringskommissionen beskriver digitaliseringen som 

den mest revolutionerande samhällsprocessen efter industrialiseringen vilket medför nya 

villkor, behov och förutsättningar för företagen. (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2016) 

  

Den snabba utvecklingen av digital teknik innebär en genomgripande och omvälvande 

förändring för samhället. Digitaliseringskommissionen (2016) beskriver detta som en helt ny 

epok. (SOU, 2016) I och med att tekniken utvecklas och förbättras väljer allt fler företag att 

tillämpa digitala lösningar för att effektivisera verksamheten (Wong, 2016). 

 

Dagens redovisning syftar till att informera företagens intressenter om finansiell information 

samt om verksamhetens ställning, resultat och utveckling (Skatteverket, 2017). Den digitala 

utvecklingen har en påverkan på redovisningsekonomens arbetsprocesser och idag utförs 

en stor del av arbetsprocesserna via affärssystem (Hsueh-Ju, Shaio Yan, An-An & Fu-

Chuan, 2012). Likt i de flesta branscher förändras arbetsprocesser mer eller mindre med 

tiden och en av de bidragande faktorerna till denna förändring är den ständiga teknologiska 

utvecklingen (Fölster, 2014). 

  

Det har gjorts en undersökning av den svenska arbetsmarknaden om vilka yrken som kan 

komma att ersättas av digitala lösningar. Undersökningen visade att cirka 50 procent av den 

svenska arbetsmarknaden som finns idag kan komma att ersättas. Bland de yrken som 

listas med hög sannolikhet att ersättas av digitala lösningar de kommande 20 åren ligger 

redovisningstjänster högt (bokförings- och redovisningsassistenter 97 procent, 

redovisningsekonomer 89 procent). (Fölster, 2014) Den största utmaningen för 

redovisningsekonomerna förklaras vara automatiseringen och den digitala utvecklingen, 

eftersom deras arbete övervägande sker manuellt (Skough, 2016).  

1.2 Problematisering 

Det är svårt att förutse hur arbetsmarknaden kommer att se ut i mitten av 2000-talet. Det går 

dock att konstatera att det redan nu har skett stora förändringar på arbetsmarknadens 

strukturer på grund av digitaliseringen.(Lindell, 2015) Den bransch som särskilt påverkats av 

dessa förändringar är redovisningsbranschen (Skough, 2016). För företag inom 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Hsueh-Ju,+Chen/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/$3cspan+class$3d$22hit$22$3eAn$3c$2fspan$3e-$3cspan+class$3d$22hit$22$3eAn$3c$2fspan$3e,+Chiu/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Fu-Chuan+Pai/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Fu-Chuan+Pai/$N?accountid=12245
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redovisningsbranschen kan denna förändring innebära möjligheter att förbättra 

konkurrenskraften. Samtidigt medför det här ett långsiktigt hot mot hela branschen som över 

tid riskerar att till stora delar ersättas av digitala lösningar. Att ansluta sig till 

digitaliseringsvågen är därför en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet 

för branschen. 

 

Digitalisering är inte ett entydigt begrepp och det finns ett antal närbesläktade begrepp med 

delvis olika innebörd. Inom engelskan benämns två olika begrepp, digitalization och 

digitization. Med begreppet digitalization menas integrationen av digital teknologi i det 

vardagliga livet (Hagberg, Sundstrom, & Egels-Zandén, 2015). Med begreppet digitization 

menas däremot processen att någonting övergår från analog till digital form där det kan 

förvaras och användas i datorer (Vrana, 2011). Begreppet automatisering kan även 

förknippas med digitalisering, detta eftersom att det kan vara svårt att dra en gräns om något 

är automatiserat eller digitaliserat. Parasuraman och Riley (1997) förklarar att en funktion 

som tidigare utförts av människan automatiseras då den blir självgående med hjälp av digital 

teknik. De tre begreppen digitalization, digitization och automation kommer tillsammans att 

benämnas under samlingsbegreppet digitalisering i studien. Detta på grund av att begreppen 

är närbesläktade och för att samlingsbegreppet är tillräckligt för syftet med denna studie. Ett 

problem är därför att digitalisering är ett öppet begrepp som kan innebära många olika 

åtgärder beroende på de olika företagens individuella tolkningar. 

 

Ghasemi, Shafeiepour, Aslani och Barvayeh (2011) skriver om hur digitaliseringen har 

bidragit till effektivisering av arbetsprocesser inom redovisningsbranschen. Effektiviseringar 

sker genom digitala affärssystem som kan hjälpa till att skapa försäljningsprognoser, skapa 

ekonomiska affärsmodeller och automatiskt föra in företagens finansiella information. 

Genom digitala lösningar och automatiseringar minskar den nedlagda tiden för att ta fram 

och presentera finansiell information vilket leder till mindre kostnader och ett effektivare 

arbete. (Ghasemi et al., 2011) 

 

På samma sätt som digitalisering är ett begrepp som är öppet för individuell tolkning gäller 

detta även för begreppen effektivitet och produktivitet. En kortfattad beskrivning av 

skillnaden är att effektivitet är målrelaterat och innebär att göra rätt saker medan 

produktivitet är att göra saker rätt och är relaterat till att få ut mer av givna resurser 

(Forslund, 2013). Produktivitet går under samlingsbegreppet effektivitet i empirin, 

anledningen till det är att företagen som studien undersöker kan komma att blanda ihop 

begreppen och för att förenkla diskussioner kring begreppet. Även här är det därför svårt att 

få en entydig bild av vad företag i redovisningsbranschen menar när de talar om 

effektiviseringar till följd av digitalisering. 

 

Baserad på tidigare nämnd information finns anledning att dra en koppling mellan 

digitalisering och effektivisering inom redovisningsbranschen. Det är ett flertal aktörer inom 

redovisningsbranschen som väljer att digitalisera för att verksamheten ska uppnå en högre 

effektivitet (Li, Merenda & Venkatachalam, 2009). Dock är båda dessa begrepp väldigt 

öppna för individuell tolkning. Detta innebär väldigt olika lösningar både inom angreppssätt  



 

 

 
 

 3 

för digitalisering samt hur eventuella tidsvinster används för att öka företagets effektivitet. 

 

Samtidigt finns det många misslyckade digitaliserings- och  affärssystemprojekt som inte 

leder till en effektivare verksamhet. En misslyckad implementering kan resultera i att 

företagen förlorar åtskilliga miljoner, inte bara på själva investeringen men också i 

försämringar av deras affärsverksamhet. (Bingi, Sharma & Godla, 1999) 

1.3 Syfte 

Syftet är att tydliggöra hur införandet av digitalisering inom redovisningsbranschen 

genomförs. Studien syftar även till att beskriva hur aktörer inom redovisningsbranschen kan 

effektivisera verksamheten genom digitalisering. 

1.4 Frågeställning 

● Vad innebär införandet av digitalisering för företag inom den svenska 

redovisningsbranschen? 

● Hur används eventuella effekter från digitaliseringen för att företagen ska uppnå 

högre effektivitet? 

1.5 Avgränsningar 

Den geografiska avgränsningen är begränsad till områdena Stockholm och Västerås. 

Studien avgränsas även till att undersöka två mindre företag och två större företag, enligt 

Europeiska kommissionens (2017) definition. 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 4 

2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen avser att presentera tidigare forskning kring de begrepp som 

är centrala för det syfte och de frågeställningar som studien baserar på. 

 

2.1 Digitalisering 

Lanzola och Anderson (2008) förklarar att det digitala begreppet är starkt kopplat till 

elektronik och datakunskap. De förklarar att digitalisering innebär att innehåll i den verkliga 

världen omvandlas till binära nummer och som sedan transformeras till digitala format, 

exempelvis bildskanning och ljudinspelning. IP och det IP-aktiverade nätverket gör det 

möjligt för digitalt innehåll att överföras till digitala enheter via uppkopplingen till nätverket. 

(Lanzola & Anderson, 2008) Hagberg et al. (2015) beskriver begreppet digitalisering som 

integrering av digital teknik i vardagen, vilket sker med det mesta som går att digitalisera. 

Digitaliseringskommissionen (2016) förklarar att vårt samhälle håller på att gå från ett 

industrisamhälle till ett digitalt samhälle genom digitalisering och ny teknik, som motorer i 

utvecklingen. Denna utveckling leder till nya villkor, behov och förutsättningar för samhället, 

företagen och individen. (SOU, 2016) Under de senaste decennierna har företag 

tillsammans med datorbaserade informationssystem utvecklats. Hårdvaran och mjukvaran i 

datorerna utvecklas ständigt och företag har anpassat sig till att använda digitala lösningar 

för att på ett strategiskt sätt uppnå sina mål i verksamheten. Genom dagens avancerade 

datorer och smarta mjukvaruprogram effektiviseras stora delar av arbetsprocesserna. 

(Mukherji, 2002) Redovisningsföretag som integrerat de senaste digitala lösningarna 

minskar komplexiteten i processerna för att samla in, analysera och lagra data. När 

informationen kommer in digitalt finns den på ett och samma ställe vilket gör den lättare och 

snabbare att komma åt. (Bygren, 2016) 

 

Li et al. (2009) förstärker att den snabba utvecklingen av internet och digital teknik påverkat 

många aspekter i företag under de senaste decennierna. Allt fler företag väljer idag att 

digitalisera sina affärsprocesser för att verksamheten ska effektiviseras, men även för att 

uppnå konkurrensfördelar. Det omfattande användandet av digitala affärsprocesser medför 

att företagen kan samla in och analysera stora mängder information och detta till en lägre 

kostnad än innan. Detta eftersom att processerna går fortare att utföra och det krävs mindre 

arbetskraft. Utöver kostnadsbesparingar och att allt större mängder data kan hanteras 

förbättras även kommunikationen inom företaget. Detta innebär att kunskaps- och 

informationsspridning sker på ett effektivare sätt. (Li et al., 2009) 

2.1.1 Automatisering 

Begreppet automatisering är nära besläktat med digitalisering. Bergquist (2006) beskriver 

automatisering som digitalisering av arbetsprocesser. Parasuraman och Riley (1997) 

beskriver automatisering som en funktion som tidigare utförts av människan, men som nu 

utförs självgående med digital teknik. 
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Den digitala utvecklingen har lett till att datorsystem som implementeras i 

verksamhetsprocesser förbättras och effektiviseras. Denna utveckling kan ha en positiv 

påverkan på prestationen i många olika typer av verksamheter. Det har även visat sig ha en 

tydlig koppling till ökad produktivitet. Företag som implementerat och bemästrat 

automatiserade arbetsprocesser har uppnått betydande konkurrensfördelar. (Bergquist, 

2006) Digitala redovisningsprogram med den senaste mjukvaran medför att delar av 

arbetsprocesserna inom redovisningen sköts per automatik. Detta bidrar till effektivare 

arbetssätt vilket medför tids- och kostnadsbesparingar för den enskilde 

redovisningsekonomen. (Ghasemi et al., 2011) Burns och Baldvinsdottir (2007) beskriver att 

yrket har gått från den traditionella bokföringsrollen till en mer rådgivande roll. Ett växande 

antal redovisningsekonomer spenderar mindre tid åt att förbereda standardiserade rapporter 

och mer tid kan istället läggas på rådgivning. Detta möjliggörs genom digitalisering och 

effektiva affärssystem som utför vissa rutiner automatiskt. Exempelvis kan 

transaktionshantering, avstämningar och redovisningsrapporter i stor utsträckning utföras 

per automatik med smarta affärssystem. Nu krävs det färre personer att anställa för att 

utföra uppgifterna på grund av de effektiviseringar som digitaliseringen har inneburit. (Burns 

& Baldvinsdottir, 2007) 

2.1.2 Affärssystem 

Hsueh-Ju et al. (2012) skriver om affärssystemets påverkan på redovisningsbranschen. I 

artikeln förklaras det att den snabbaste och mest effektiva vägen för att uppnå 

konkurrensfördelar är genom att införa affärssystem. Att använda sig av affärssystem 

medför att förvaltningsstrukturen effektiviseras och att flexiblare företag skapas. Det sker 

genom att systemet integrerar olika funktioner i en verksamhet, då ett flertal olika 

arbetsprocesser utförs i ett och samma mjukvaruprogram. Vidare förklarar de att 

affärssystemen har haft en signifikant påverkan på redovisningsbranschen. Administration, 

datainmatning, datainsamling, arkivering och inmatning av bokföringstransaktioner görs på 

ett och samma ställe vilket effektiviserar arbetet och minskar arbetsbelastningen. Utöver ett 

smidigare arbetssätt innebär även en sådan helhetslösning att kostnaderna för ett flertal 

olika program kan minskas och att sparad tid kan läggas på annat. Det medför dock att tid 

behöver läggas på att lära sig dessa affärssystem och att vikten i att förstå vissa funktioner 

ökar, exempelvis förståelsen för hur de interna processerna fungerar för att det ska kunna 

implementeras och användas i praktiken. (Hsueh-Ju et al., 2012) 

 

Bingi, Sharma, och Godla (1999) förklarar att implementeringen av affärssystem medför 

kraftiga förändringar i verksamheter. För att uppnå fördelar med affärssystemen krävs det att 

förändringarna hanteras noggrant och att kritiska frågor övervägs, detta för att säkerställa ett 

framgångsrikt genomförande. Vidare beskriver de att det kan vara svårt att gå tillbaka efter 

det att affärssystemet implementerats i verksamheten. Att införa ett affärssystem ses inte 

som en teknisk övning, det är istället något som revolutionerar hela organisationen. Nyckeln 

till att införa systemen med framgång är att det sker omfattande förberedning innan 

implementeringsprocessen sätter igång. Utan tillräckligt mycket tålamod finns risken för 

motsatt effekt av de fördelar som systemen egentligen kan medföra. Bingi et al. (1999) 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Hsueh-Ju,+Chen/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Bingi,+Prasad/$N?accountid=12245
http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Sharma,+Maneesh+K/$N?accountid=12245
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nämner att det utöver tålamod finns ett flertal andra olika faktorer som behöver beaktas för 

att uppnå fördelarna av implementering av affärssystem, fyra av dessa förklaras vara; 

 

1. Omstrukturering av arbetsprocesser innebär att företagets befintliga arbetsprocesser 

omorganiseras för att överensstämma med modellen som affärssystemet bygger på. 

Detta är i praktiken inte lätt då samtliga i verksamheten behöver komma överens om 

en och samma process. 

2. Med integrering av annan mjukvara med affärssystemet menas att eftersom det ofta 

behövs mer än bara ett enda system för att affärsverksamheten ska fungera, 

behöver företaget på ett smart sätt integrera annan specialiserad mjukvara 

tillsammans med affärssystemet.  

3. Implementeringskostnader är de kostnader som medförs vid implementering av 

affärssystem och det är viktigt för företaget att beakta den kostnad som 

implementeringen kan innebära. Även om priset på färdigprogrammerade 

affärssystem är billigare än egenutvecklade, kan kostnaden för implementering vara 

upp till fem gånger dyrare än priset för affärssystemet. 

4. Det krävs utbildning av personal för att modellen som affärssystemet bygger på ska 

begripas, vilket i många sammanhang anses vara en stor utmaning. De anställda 

behöver vid införandet av affärssystem förstå hur den data de hanterar påverkar 

resten av företaget. Eftersom affärssystem sammankopplar de olika avdelningarna i 

verksamheten och är komplexa att förstå, tar det längre tid att vidarebefordra 

kunskapen till de anställda. Eftersom arbetsprocesser förändras behöver personalen 

förutom att lära sig det tekniska även förstå deras nya ansvarsområden. (Bingi et al., 

1999) 

2.1.3 Molntjänster 

Idag finns affärssystem ofta tillgängliga på molnet vilket innebär att det alltid finns tillgängligt 

på internet. Detta möjliggör att allt fler små och medelstora företag har råd att införa 

affärssystemen för att effektivisera arbetsprocesserna i verksamheten. (Carutaso & 

Carutaso, 2016) 

 

Corkern, Kimmel och Morehead (2015) lyfter i en studie fram fördelar och nackdelar med 

molnbaserade system där fördelarna delas in i tre funktioner: Tillgänglighet, flexibilitet och 

skalbarhet. Molnbaserade system möjliggör att informationen lagras på nätet vilket medför 

att data blir tillgänglig var än användaren befinner sig och när som helst. Denna tillgänglighet 

innebär ökad flexibilitet för verksamheter, lättare fördelning av arbetet och förbättrat 

samarbete. Verksamheter med flera olika arbetsplatser kan med hjälp av molnet samarbeta 

och effektivt fördela arbetet mellan de olika kontoren vid överbelastning, detta genom att 

informationen finns tillgänglig via internet. Även medarbetarna på olika byråer och i andra 

verksamheter kan sätta upp flexiblare arbetsscheman i och med tillgängligheten till 

informationen, vilket bidrar till en bättre balans mellan arbetet och det privata i livet. Vidare 

beskrivs den sistnämnda funktionen, skalbarhet, som den primära anledningen till att många 

verksamheter väljer att gå över till molnbaserade lösningar. Fördelen är att det är 

kostnadseffektivt då företagen inte behöver betala för överskottskapacitet. Byråerna och 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/abiglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Bingi,+Prasad/$N?accountid=12245
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andra verksamheter betalar alltså endast för den lagringskapacitet och de tjänster som 

förbrukas istället för att ha stationära servrar med ett specifikt lagringsutrymme. Eftersom 

behovet av lagringsutrymme och andra tjänster som finns tillgängliga på molnet varierar 

olika mycket vid hög- och lågsäsong är detta en mycket kostnadseffektiv lösning för 

företagen. Det är dock viktigt att notera eventuella nackdelar som molnbaserade system kan 

medföra. I studien diskuteras nackdelarna utifrån två begrepp: Säkerhet och pålitlighet, vilket 

inte bara är relevant att diskutera för molnbaserade redovisningssystem utan även för 

liknande system som är användbara inom andra yrkesverksamheter. (Corkern et al., 2015) 

 

Säkerheten har länge diskuterats som den största utmaningen för att verksamheterna ska 

förhålla sig positiva till molnbaserade lösningar. Det är inte förens då hög säkerhet och 

pålitlighet uppnåtts som en fullskalig övergång kommer att ske. Att känslig information finns 

tillgänglig på internet innebär en ökad risk för potentiella cyberattacker. Data kan däremot 

antas vara säkrare i molnet eftersom de ytterligare säkerhetsåtgärder som 

molntjänsteleverantörer behövt tillämpa. Det kan exempelvis vara att en del stora 

leverantörer har dygnet-runt-bemanning i sina datacenter. (Corkern et al., 2015) 

 

Det andra begreppet som diskuteras är pålitligheten med molnbaserade system. Det innebär 

att företagen utöver säkerheten kräver att uppkopplingen till molnet sker oavbrutet. För att 

redovisningsbyråer och andra företag ska kunna fungera krävs ständig tillgänglighet till 

informationen som det ska jobbas med. Fördröjningar i molnet medför att hela 

arbetsprocessen stannar upp vilket är ineffektivt. Detta innebär att en eventuell övergång till 

molnbaserade system kräver att verksamheterna helt kan förlita sig på de system som 

molntjänsteleverantörer erbjuder. Utöver säkra och pålitliga system finns även risken att 

användarens internetuppkoppling orsakar problem med tillgängligheten till informationen på 

internet. (Corkern et al., 2015) Det här är något som även Srinivasan (2013) lyfter fram, att 

det finns risker med att använda sig av dessa molnbaserade lösningar. En viktigt aspekt 

enligt honom är att företaget inte kan ha någon fysisk säkerhet över informationen som 

lagras i de molnbaserade lösningarna, det ligger på leverantörerna av de molnbaserade 

tjänsterna. Han skriver också att i slutändan litar de flesta på att leverantörerna ska hålla 

informationen säker. Många leverantörer av molnbaserade tjänster har garantier att de ska 

hålla informationen säker och det är också de som ställs ansvariga ifall något skulle hända 

med informationen. (Srinivasan, 2013) 

2.2 Effektivitet 

Oghojafor, Muo och Aduloju (2012) förklarar att effektivitet kopplat till företag är ett begrepp 

som kan förklaras på många olika sätt. Anledningen till att begreppet inte har en och samma 

betydelse är för att människan upplever och ser effektivitet på sitt eget sätt. Många olika 

definitioner medför även att det är något som är svårt att mäta. Det är upp till varje företag 

att driva affärsverksamheten på sitt eget sätt för att uppnå högre effektivitet. I deras studie 

där de analyserar 15 olika perspektiv på organisatorisk effektivitet, kommer de fram till att ett 

företag kan anses som effektivt om det ständigt uppfyller de målen som företaget sätter upp. 

Detta kräver att verksamheter anpassar sig till omgivningen och till utvecklingen som sker i 
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världen. Genom att uppnå de uppsatta målen och kontinuerligt anpassa sig till det 

omgivningen, överlever företaget och det anses vara den ultimata tolkningen av effektivitet. 

(Oghojafor et al., 2012) Även Ghodratollah och Bahareh Banitalebi (2012) ser ett starkt 

samband mellan effektivitet och mål, de definierar effektivitet som den graden målen 

uppfylls. De skriver även att effektivitet inom företag är en av de viktigaste faktorerna för att 

ett företag ska överleva. Drucker (2007) beskriver begreppet på ett liknande sätt, men mer 

förenklat. Det beskrivs vara något som uppnås när en verksamhet fokuserar på att göra det 

som ska göras, fast på ett bättre sätt. 

 

Grönroos (2008) skriver om effektivitet i tjänsteföretag och att det skiljer sig från 

effektiviteten inom industriföretag då det uppstår en processkonsumtion. Med det här menar 

han att kunden är en medproducent och medskapare av värdet, delaktig i 

produktionsprocessen. Kunden upplever därför inte bara resultatet av tjänsten, utan också 

delar av den genomförda processen. Effektivitet är ett komplicerat fenomen och därför delar 

Grönroos (2008) upp det i två olika dimensioner, extern och intern effektivitet. Med den 

externa effektiviteten anses det hur kunden upplever företagets produktions- och 

verksamhetsresultat i form av tjänstekvalitet, alltså hur kunden upplever företagets 

effektivitet. Intern effektivitet innebär effektiv användning av produktionsresurser och är det 

som traditionellt kallas för produktivitet. (Grönroos, 2008) 

2.2.1 Produktivitet 

Gummesson (1998) förklarar produktivitet inom serviceyrken som förhållandet mellan output 

och input. Ett företag kan minska sin input och samtidigt upprätthålla sin output och blir 

därmed produktivare. Hos en del företag ligger fokus på att öka intäkterna istället för att 

minska kostnaderna. I det fallet kan produktiviteten öka genom att företaget ökar sin output 

snabbare än de ökar sin input och därmed bli lönsammare trots ökade kostnader. 

(Gummesson, 1998) Det finns även ett tredje sätt att förbättra produktiviteten som 

Parasuraman (2010) skriver om och det är genom att minska sin input och att minska sin 

output mindre än vad inputen minskat. Han skriver att begreppet produktivitet är svårt att 

applicera på serviceinriktade yrken på grund av att den vanliga synen på produktivitet är 

väldigt industriinriktad, alltså att förhållandet mellan input och output är svårare att jämföra 

inom serviceyrken. Detta beror på att i de flesta serviceyrkena är outputen prestationer som 

typiskt sett produceras och konsumeras samtidigt. Kunden är därför en medproducent av 

tjänsten genom att tillföra indirekt eller direkt input i form av tid, fysiska ansträngningar och 

mental energi. Det finns ett kundperspektiv gällande produktivitet inom serviceyrken 

definierad som förhållandet mellan den service en kund upplever i jämförelse med de 

insatser som kunden själv tillhandahåller med. Det finns också ett företagsperspektiv där det 

inte tas hänsyn till kundens insatser av inputen utan endast koncentrerar sig på att hålla 

interaktionerna korta för att öka outputen. Ett företag kan inte klara sig genom att endast 

använda sig av kundperspektivet eller endast använda sig av företagsperspektivet. För att 

uppnå hög kvalitet i servicen borde företag se till båda dessa perspektiv. (Parasuraman, 

2010) 
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Förhållandet hur företagets och kundens synvinkel leder till tjänstekvalitet (Parasuraman, 

2010. Figur 1) 

 

Parasuraman (2010) skriver att kvaliteten inom service är vad en kund förväntar sig att få ut 

av en tjänst och vad kunden faktiskt får ut av en tjänst. Det går att konstatera att produktivitet 

och kvalitet är två faktorer som har en stor inverkan på varandra inom serviceyrken och 

några som beskriver detta är Luria, Yaqil och Gal (2014). De förklarar att det finns två 

synsätt att se på kopplingen mellan produktivitet och kvalitet inom serviceyrken. Det ena är 

att det finns ett starkt negativt samband mellan produktivitet och kvalitet. Detta eftersom att 

serviceföretagen vill ha en snabb interaktion för att uppnå produktivitet medan kunden gärna 

vill ha tid att uttrycka sig och att företaget ger kunden tillräckligt med uppmärksamhet. Det 

andra synsättet är att företaget uppnår produktivitet genom att lägga ner mycket tid vid 

interaktionerna med kunderna för då sparar de tid på att slippa klagomål och det kan även 

leda till att det krävs färre interaktioner med kunden vilket leder till högre produktivitet. (Luria 

et al., 2014) 

 

Grönroos (2008) förklarar att vid produktivitet för tjänsteyrken finns det tre olika typer av 

bidrag som medför till produktiviteten; leverantörsinitierat bidrag, kundiniterat bidrag och 

interaktionsinitierat bidrag. Det leverantörsinitierade bidraget är det leverantören bidrar med i 

serviceprocessen och det kan vara kunskaper, kommunikationsförmåga eller tillgänglighet. 

Det kundinitierade bidraget är den inputen kunden bidrar med i forma av information, 

självbetjäning, frågor och klagomål. Det tredje bidraget är det interaktionsiniterade bidraget 

och det kan vara hur mycket av den interaktion som äger rum som påverkar processens 

upplevda kvalitet. Det kan vara hur väl kunden och leverantören lyckas relatera och 

kommunicera med varandra. Används resurserna på rätt sätt och interagerar med varandra 

kommer de resurser som bidrar till produktiviteten samtidigt att utgöra att dessa tre bidragen 

medför till kvaliteten. (Grönroos, 2008) 
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2.2.2 Kvalitet 

Kvalitet är ett begrepp med många definitioner som skiljer sig åt beroende på vad det 

kopplas till. Ofta hänförs begreppet till konsumenternas acceptans och att det kan ses som 

en viss grad av tillfredsställelse. Vid hög kvalitet anses det saknas brister i de föremål eller 

tjänster som det talas om. Hur kvaliteten mäts och definieras skiljer sig dock i de olika 

stegen av distributionskedjan och om det gäller tjänster eller produkter. Den upplevda 

kvaliteten av en tjänst grundar sig i människors uppfattning och beteenden, medan kvaliteten 

av fysiska produkter hänförs till värdet av produktens egenskaper. (Shewfelt, 1999)  

 

Grönroos (2008) förklarar att det är av avgörande betydelse att erbjuda värde som kunden 

upplever som bra eftersom det har en positiv påverkan på kundlojaliteten. Vidare förklarar 

han att det är svårare för tjänsteföretag än för tillverkande företag att analysera 

kundrelationens lönsamhet och deras bidrag till vinsten. Lehtinen, U och Lehtinen, J (1991) 

förklarar att tjänstekvalitet kan delas in i tre dimensioner: företagskvalitet, interaktiv kvalitet 

och fysisk kvalitet. Företagskvalitet är dimensionen av kvalitet som utvecklats och skapats 

under tjänsteföretagets historia, vilket kan beskrivas som den uppfattning tjänsteföretagets 

tidigare kunder har om kvaliteten. Interaktiv kvalitet beskrivs som den dimension av kvalitet 

som kommer ifrån samspelet mellan interaktiva delar av tjänsteföretaget och kunden. Fysisk 

kvalitet förklaras som dimensionen av kvalitet som kommer från det fysiska av tjänsten, 

exempelvis material och lokaler. (Lehtinen, U & Lehtinen, J, 1991) Gi-Du och James (2004) 

beskriver ytterligare två dimensioner av tjänstekvalitet, den tekniska aspekten och den 

funktionella aspekten. Den tekniska aspekten förklaras vara vilken tjänst som tillhandahålls 

och den funktionella aspekten står för hur tjänsten tillhandahålls. Det kunden erhåller 

uppfattas som resultatet av processerna som resurserna använts till, vilket är processens 

tekniska kvalitet. Den funktionella kvalitetsdimensionen uppfattas ofta som viktigare från 

kundens synvinkel, alltså att det finns en förståelse för hur själva processen fungerar och går 

till. (Gi-Du & James, 2004)  

 

Det har länge diskuterats om vikten av hög kvalitet inom företag och att det medför 

konkurrensfördelar. De företag som är kvalitetsfokuserade visar ett tydligt samband med hårt 

arbete för att förbättra affärsverksamheten. Det här sker genom ett aktivt arbete för att 

underhålla alla hänseenden till ökad prestanda och effektivitet, detta genom att utvärdera, 

granska och förbättra verksamhetens strukturer, system och arbetssätt. (Smith, 2011) Även 

Lakhal (2009) styrker detta och förklarar att satsningen på hög kvalitet även bidrar till 

ökandet och upprätthållandet av konkurrens- och marknadsandelar. Gill (2009) förklarar att 

företag noggrant behöver utvärdera den tiden och de resurser som finns tillgodo. Den 

ständigt ökande konkurrensen sätter press på att företag ska öka produktiviteten och den 

vanliga lösningen brukar vara att resurser används för att produktiviteten ska öka. Det 

förklaras däremot att företag som väljer att förbättra kvaliteten genom identifiering och 

eliminering av orsakerna till fel, tenderar att uppnå högre output till samma mängd input av 

arbetskraft. (Gill ,2009) 
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2.2.3 Teknisk arbetslöshet 

Teknikens snabba utveckling medför strukturella förändringar i företagen, men det påverkar 

även många anställda. Förutom att digitala lösningar bidrar till förbättrade arbetsprocesser 

och effektivare verksamheter medför det i många fall nya jobbmöjligheter. Digitalisering 

medför dock att vissa arbeten inte längre behövs eftersom automatiserade arbetsprocesser 

ersätts av digitala lösningar. Kortvarig arbetslöshet kan vara en biprodukt av digitaliseringen 

samtidigt som att företag som inte digitaliseras riskerar att konkurreras ut av andra som 

använder sig utav modern teknik. Nya jobbmöjligheter kan däremot kompensera detta 

genom att branscher förändras. Detta kräver dock att de anställda är anpassningsbara för att 

kunna arbeta med de förändringar som gjorts inom branschen eller att de har andra 

egenskaper som kan passa in i andra branscher där digitaliseringen medfört nya 

jobbmöjligheter. (Pianta, 2005) 

2.4 Analysmodell 

  

 
Figur 2. Analysmodellen (Egen bearbetning). 
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Analysmodellen är till för att underlätta den teoretiska kopplingen till det studerade 

problemet. Modellen ska ses som ett hjälpmedel för att underlätta förståelsen för 

problematiseringen och de frågeställningar som studien baseras på.  

 

Digitaliseringen är den drivande faktorn som leder till förändring. Företag inom 

redovisningsbranschen som lyckas med digitaliseringen genom smarta affärssystem, 

molntjänster och automatiseringar uppnår fördelar i form av effektiviseringar. I den teoretiska 

referensramen kopplas begreppet effektivisering till produktivitet och ökad kvalitet. 

Produktivitet anses vara av vikt i studien eftersom begreppet är närliggande effektivitet. 

Begreppen kan även blandas ihop, vilket också förtydligar kopplingen däremellan. Eftersom 

det i serviceyrken finns en koppling mellan produktivitet och kvalitet innefattar referensramen 

begreppet kvalitet. När det talas om fenomen som förändrar hela branscher är det även 

viktigt att kolla på hur kvaliteten i det levererade arbetet förändras.  

 

Tre olika hot som kan uppstå vid digitalisering har identifierats. Ett av hoten som har ett 

direkt samband med digitaliseringen är att när digitalisering av företag går fel, kan det uppstå 

olika problem. Företag som misslyckas med att implementera tekniken på rätt sätt riskerar 

att förlora pengar och driver affärsverksamheten mot försämring. Det andra hotet är att 

redovisningsbranschen kan ersättas med digitala lösningar. Det tredje hotet är att företag 

inte utnyttjar den sparade tiden som effektiviseringar kan innebära och detta på rätt sätt. 

Investeringarna i digitalisering kan därför ses som onödiga då de inte utnyttjas till att öka 

effektiviteten i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 13 

3. Metod 

Metodavsnittet förklarar det tillvägagångssätt som har använts i den här studien. 

Trovärdigheten i studien kommer att granskas och urvalet kommer att presenteras.

 

3.1 Forskningsmetod 

Denna kvalitativa studie tillämpar en deduktiv ansats med anledning av att det samlades in 

och bearbetades teori innan intervjuguiden utformades. Detta skapar en möjlighet till 

grundläggande teoretisk förståelse innan empiriinsamlingen startades. En kvalitativ metod är 

passande till studien eftersom den bygger på att skapa en djupare förståelse av det fenomen 

som frågeställningarna bygger på. Studien är även inriktad på att förklara istället för att mäta 

och därmed analysera ord istället för siffror. Det finns även två andra viktiga aspekter inom 

kvalitativ forskning som studien kommer att inrikta sig på och det är kopplingen mellan teori 

och data samt mellan begrepp utifrån ett tolkande perspektiv. (Bryman & Bell, 2015)  

3.2 Operationalisering 

Enligt Bryman och Bell (2015) inbegriper operationaliseringen en utformning av de begrepp 

som forskaren är intresserad av. Den här operationaliseringen visar hur frågorna i 

intervjuguiden anknyter till delarna i den teoretiska referensramen. Det är också de 

begreppen som har varit centrala för den här studien och dess frågeställningar. En 

motivering beskriver varför just dessa frågor har ställts och varför de är viktiga för studien. 

 

Fråga Teoretisk anknytning Motivering 

Fråga 1-3 Inledande frågor Dessa frågor ställdes för att få en övergripande bild av 

verksamheten och av respondentens erfarenheter och 

kunskaper. 

Fråga 4 Stora förändringar 

inom 

redovisningsbransche

n 

Redogör hur respondenten upplever att 

redovisningsbranschen har förändrats med tiden. 

Fråga 5-

12 

Digitalisering Respondenten fick beskriva sin syn på digitalisering och hur 

det har påverkat företagen och branschen. 

Fråga 13-

16 

Affärssystem och 

molntjänster 

Frågorna ställdes för att utreda hur företagen digitaliseras och 

hur de använder sig av de digitala verktygen. 

Fråga 17 Teknisk arbetslöshet Utreder om behovet av redovisningsekonomer förändrats. 

Fråga 18 Övrigt Tar reda på ifall respondenten tycker att det finns något viktigt 

som är relevant för studien som frågorna inte täcker. 
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Fråga 19-

24 

Effektivitet Dessa frågor ställdes för att ta reda på om och hur företaget 

har blivit effektivare/produktivare och vad det innebär för 

företaget 

Fråga 25-

26 

Kvalitet Frågorna om kvalitet ställdes för att ta reda på hur företagens 

kvalitet förändras kopplat till att företaget digitaliseras och 

effektiviseras. 

 

Tabell 1. Operationalisering (Egen bearbetning). 

3.3 Urval av respondenter 

Respondenterna till studien valdes genom ett målinriktat urval då de inte har valts ut på 

slumpmässig basis, utan efter relevans. Syftet med målstyrda urval är att på ett strategiskt 

sätt välja ut personer som är relevanta för de frågeställningar som har formulerats. (Bryman 

& Bell, 2015) Tre av respondenterna jobbar på redovisningsbyråer och är därmed 

specialiserade inom redovisning. Utöver redovisningsbyråer har även empiri samlats via en 

intervju från ett företag som sköter sin egna redovisning. Eftersom intervjupersonerna har 

minst åtta års erfarenhet inom redovisningsbranschen är deras erfarenheter relevanta för att 

besvara studiens frågeställningar. 

 

Bolag Respondent Befattning Datainsamlingsmetod 

ICA Butiksekonomi & 
Affärsservice 

Mathias Folkesson Redovisningschef Personlig Intervju 

Grant Thornton Anonym Auktoriserad 
Redovisningskonsult 

Personlig Intervju 

EkonomiPorten Roine Sundberg Auktoriserad 
Redovisningskonsult 

Personlig Intervju 

Bogfelts AB Ulf Söderlund Ekonomichef Personlig Intervju 

 

Tabell 2. Sammanställning av respondenter och datainsamlingsmetod (Egen bearbetning). 

3.4 Insamling av material 

Den teoretiska referensramen är baserad på information hämtad från vetenskapliga artiklar 

och från relevant litteratur. Databaser som finns tillgängliga via Mälardalens Högskolas 

bibliotek gav tillträde till vetenskapliga artiklarna som det har refererats till i studien. De 

databaser som har använts har varit ABI/INFORM Global, Google Scholar, EBSCO HOST 

och ProQuest. Vid informationsinsamlingen till teorin har det fokuserats på kopplingen till 

studiens syfte och frågeställningar. Förutom sökandet efter vetenskapliga artiklar har även 

referenser från de framtagna artiklarna använts. För att bidra med en modern studie har det 
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även fokuserats på att använda aktuell forskning inom ämnet. 

 

Innan empirin samlades in fanns en konkret och välformulerad problemformulering samt 

frågeställning, detta för att minska risken för att irrelevant data skulle samlas in (Bryman & 

Bell, 2015). Insamlingen av studiens empiriska data grundas i intervjuer med företag som 

antingen är redovisningsbyråer eller som har en egen ekonomiavdelning med egna 

redovisningskonsulter. För att komma i kontakt med företagen skickades det först ut mejl, 

men efter brist på respons ändrades tillvägagångssättet till att kontakta företagen via telefon, 

vilket medförde bättre resultat. 

 

Samtliga intervjuer var semistrukturerade och genomfördes utifrån en och samma 

intervjuguide, detta eftersom att respondenterna hade liknande jobb och positioner. 

Intervjuguiden bygger på att besvara frågeställningarna och utgångspunkten till strukturen är 

från den teori som samlats in till den teoretiska referensramen. Detta för att förenkla 

jämförelsen mellan den insamlade empirin och teorin i analysen. Intervjuguiden har 

inspirerats av boken “Företagsekonomiska forskningsmetoder” skriven av Bryman & Bell 

(2015). Bryman och Bell (2015) påvisar att det vid kvalitativa intervjuer är önskvärt att låta 

respondenten röra sig fritt i olika riktningar då det ger kunskap om vad respondenten 

upplever vara viktigt och relevant. Semistrukturerade intervjuer medför möjligheten att hålla 

sig till specifika teman, men det ger även respondenten friheten att utforma svaren på sitt 

sätt. Det ger också friheten att ställa följdfrågor utöver intervjuguiden. (Bryman & Bell, 2015) 

Studien strävar efter att få fram respondenternas syn på ämnet vilket är orsaken till att 

semistrukturerade intervjuer tillämpats. Det ställdes relevanta följdfrågor under intervjuerna 

vilket bidrog till en mer omfattande diskussion kring ämnet.  

 

Samtliga intervjuer utfördes på respondenternas arbetsplats och spelades in med två 

mobiltelefoner för att minimera risken för förlorat material. På den ena intervjun utfördes 

transkriberingen en vecka efter själva intervjutillfället på grund av brist på tid, men till de 

andra intervjuerna skedde transkriberingen direkt efter intervjun. Detta på grund av att vid 

kvalitativa intervjuer är forskaren ofta intresserad av både vad respondenterna säger och hur 

de säger det (Bryman & Bell, 2015). För att sättet respondenterna uttryckt sig på och de 

gester som gjorts under intervjuerna ska kunna tas i beaktande, valdes det därför att det 

transkriberades direkt efter de flesta intervjuerna. 

3.5 Studiens trovärdighet 

För att bedöma om en studie är trovärdig föreslår Bryman och Bell (2015) två grundläggande 

kriterier för en kvalitativ forskning, trovärdighet och äkthet. Dessa kriterier anses mer 

applicerbara till kvalitativa forskningar än begreppen validitet och reliabilitet. Detta på grund 

av att validiteten främst rör studier som använder sig av mätning vilket inte är syftet i 

kvalitativa forskningar. Trovärdigheten delas in i fyra underrubriker som består av 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Äktheten delas in i fem 

underrubriker, rättvisande bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet. (Bryman & Bell, 2015) De rubrikerna som är relevanta för 
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studien och som det fokuseras på är tillförlitlighet, pålitlighet, konfirmering samt rättvisande 

bild. 

 

Med tillförlitlighet menar Bryman och Bell (2015) att det går att tolka den sociala verkligheten 

på flera olika sätt. Innebörden av det någon försöker förklara kan egentligen betyda 

någonting helt annat än den tolkning som görs. Det är därför viktigt att resultaten rapporteras 

till de personer som är en del av den sociala verklighet för att bekräfta att forskaren tolkat 

den sociala verkligheten på ett korrekt sätt. (Bryman & Bell, 2015) För att uppnå tillförlitlighet 

i studien har den empiri som tagits fram från respektive respondent skickats tillbaka för att få 

den bekräftad, vilket minimerar riskerna för ett missuppfattat resultat. Samtliga 

gruppmedlemmar till studien närvarade också under intervjuerna, vilket även det minimerar 

risken för feltolkningar.   

 

Pålitligheten är som en motsvarighet till reliabiliteten inom kvantitativ forskning och det 

säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen. (Bryman & Bell, 2015) För att bidra med en pålitlig studie har den 

använda informationen kritiskt undersökts. Metodvalen i studien är de som ansågs vara 

lämpligast bland de tillgängliga alternativen och en detaljerad redogörelse av 

tillvägagångssättet beskrivs. 

 

Konfirmering innebär ett objektivt synsätt och att egna åsikter inte blandas in i studien 

(Bryman & Bell, 2015). Att inte blanda in egna åsikter och värderingar har varit ytterst viktigt, 

detta för att inte påverka studiens slutliga resultat. För att säkerställa att egna uttalandet inte 

tagits med i empirin har den framställda informationen skickats till respektive respondent. 

 

En studie som baseras på fler perspektiv än ett, kan ge en mer rättvisande bild. Intervjuas 

exempelvis personer med en och samma position, bidrar det endast till information om hur 

ämnet ses utifrån ett perspektiv. (Bryman & Bell, 2015) Intervjupersonerna kommer från 

olika företag och besitter olika positioner. Det bidrar till en mer rättvisande bild då det 

beskrivs från olika perspektiv. Empirin i studien bygger inte heller bara på 

redovisningsbyråernas synsätt, utan det ges även en bild utifrån ett företag som sköter den 

egna redovisningen internt. Den gemensamma nämnaren för respondenterna är däremot att 

de har erfarenhet inom redovisningsbranschen och de är därmed relevanta för att bidra till 

ett rättvist resultat. 

3.6 Analysmetod 

Analysen baseras på den data som presenterats i den teoretiska referensramen och den 

insamlade empirin. Det är en tolkning däremellan som sedan ligger till grund för studiens 

slutsatser och besvarandet av frågeställningarna. För att uppnå en tydlig röd tråd i studien är 

analysen utformad efter samma indelning som gjorts i intervjuguiden. De olika delarna i 

intervjuguiden baseras på analysmodellen (Figur 2) och den data som presenterats i den 

teoretiska referensramen. Avslutningsvis mynnar analysen ut i en sammanfattning för att 

sammanställa resultatet av analysen, vilket är tänkt att underlätta för läsaren. 
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3.7 Metod- och källkritik 

Bryman och Bell (2015) förklarar att det är av fördel att genomföra intervjuerna till en studie 

på ett och samma sätt och att det optimala är att träffa respondenterna under fysiska 

förhållanden. Eftersom det har gjorts en del ändringar under studiens gång och efter 

intervjuerna med respondenterna personligen, valdes det att skicka ut kompletteringsfrågor 

för att samla in den resterande data som behövdes för att besvara frågeställningarna. Detta 

gjordes via mail, vilket innebär att respondenternas kroppsspråk inte kunde beaktas.  

 

Utöver detta skickades frågorna endast ut till två av respondenterna innan intervjuerna. 

Detta kan ifrågasättas eftersom respondenten ges möjligheten att utforma sina svar i förväg, 

vilket kan medföra att spontana svar inte tas med. Det kan däremot även ha medfört högre 

kvalitet på informationen eftersom respondenterna får möjligheten till att noggrant tänka 

igenom sina svar innan intervjun. Eftersom att frågorna endast skickades ut till två av de 

totalt fyra personerna som intervjuats, kan detta ses som en bra blandning mellan dessa 

fördelar och nackdelar. 

 

Antalet respondenter som ligger till grund för studiens resultat kan också ifrågasättas. 

Empirin baseras endast på insamlad information från fyra respondenter och går därför inte 

att generalisera, vilket kan medföra svårigheter i att tillämpa studiens resultat på hela 

redovisningsbranschen. Studien syftar däremot inte till att göra en sådan generalisering och 

det bör vara tydligt att resultatet inte kan tillämpas på hela branschen.  

 

För att samla in trovärdig information har majoriteten av artiklarna som använts till studien 
varit vetenskapliga och med fokus på att artiklarna ska vara aktuella i tiden. Artiklarna har 
även granskats utifrån de tidskrifter som de publicerats i, detta för att öka trovärdigheten och 
relevansen till den information som presenterats i den teoretiska referensramen. 
  
Källor som webbsidor och tidningsartiklar kan anses som icke trovärdiga källor. Det här på 

grund av att det är svårt att ta reda på om författarna är tillräckligt kunniga inom ämnet. 

(Bryman & Bell, 2015) Endast webbsidor och tidningsartiklar där författaren har varit välkänd 

inom forskningsområdet har använts i den här studien, detta minska risken för användandet 

av felaktig information. 

  

Det bör även uppmärksammas att respondenterna som har intervjuats representerar 

företagen de arbetar för. Det här kan medföra en risk att respondenterna framhäver 

företaget från sin bästa sida och att negativa sidor undanhålls. Det kan också finnas 

information som skulle kunna vara nödvändig för studiens syfte, men som företagen inte 

väljer att berätta på grund av ett konkurrenssyfte. Det här något som inte går att fastställa, 

men det bör beaktas av läsaren. 
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4. Empiri 

Kapitlet redogör för den data som samlats in under intervjuerna. Varje delkapitel börjar med 

en kortare företagsbeskrivning av samtliga företag, en kort beskrivning om respondenterna 

och därefter en sammanställning av resultatet från intervjuerna. En av respondenterna har 

valt att vara anonym och det har därför beslutats att benämna samtliga intervjupersoner som 

respondent för att skrivandet ska hållas konsekvent.

 

4.1 ICA Butiksekonomi & Affärsservice  

Företagsbeskrivning 

ICA koncernens huvudsakliga kärnverksamhet är att erbjuda handel med dagligvaror, men 

ICA Banken, ICA Fastigheter, Apoteket Hjärtat och Hemtex ingår i koncernen (ICA, u.å.). 

Under intervjun framkommer det att ICA Butiksekonomi & Affärsservice i Västerås sköter 

stora delar av ICA butikernas och de andra verksamheternas redovisning och administration. 

Vidare förklaras det att kärnverksamheten består av fria ICA-handlare som själva är ägare till 

sina butiker är det upp till var och en att bestämma hur de vill sköta sin redovisning. Många 

av butikerna och andra verksamheter inom koncernen väljer dock att låta ICA kontoret i 

Västerås sköta deras redovisning. ICA Butiksekonomi & Affärsservice uppfyller kraven för att 

definieras som ett större företag enligt Europeiska kommissionen (2017). 

 

Kort om respondenten 

Respondenten är en man och jobbar som redovisningschef inom ICA Affärsservice. Han har 

jobbat på ICA i två och ett halvt år och har cirka åtta års tidigare erfarenhet som auktoriserad 

revisor för PwC. 

 

Resultat av intervju 

Respondenten beskriver hur ICA Butiksekonomi & Affärsservice ständigt jobbar med att 

förbättra sig och försöker ligga i framkant inom digitaliseringen. Det gör ICA genom att de 

ständigt undersöker om det finns effektivare digitala lösningar än vad de redan använder sig 

av. De försöker också att automatisera och digitalisera nya processer när de kan. Samtidigt 

är de försiktiga med att inte göra för många förändringar på en och samma gång då det kan 

leda till att de anställda inte hinner med i omställningarna. Digitalisering förklaras som 

införandet av digitala verktyg för att effektivisera arbetsmomenten, detta genom att förbättra 

och automatisera flödet av de stora mängderna information som hanteras. Med snabbare 

flöden innebär det att arbetsprocesserna går snabbare och den stora mängden information 

på ett och samma ställe förenklar också arbetet. Respondenten förklarar att det kan gå 

långsammare i början när det har skett någon form av digitalisering eftersom att det tar tid 

för de anställda att sätta sig in i systemen och ändra sina arbetssätt, men i längden ses det 

ändå som en positiv utveckling. Detta eftersom att när organisationen har anpassat sig efter 

digitaliseringar sker allting snabbare och både tid och pengar sparas in. Det kan likt alla 

andra förändringar visa sig att medarbetarna är lite konservativa till förändringen och av 

bekvämlighetsskäl vill utföra vissa processer på det sätt som gjorts tidigare. Detta sker oftast 
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hos de äldre på företaget som inte är lika välkomnande till ny teknik och som föredrar att 

utföra arbetsuppgifterna som de tidigare gjort. Det är dock svårt att motivera att något som 

kan digitaliseras inte ska digitaliseras, om möjligheten finns. Ett pågående projekt inom 

digitaliseringen i verksamheten, som respondenten berättar om är digitaliseringen av deras 

största flöde, fakturaflödet. ICA hanterar drygt en miljon leverantörsfakturor per år och med 

det nya faktureringssystemet ges det stöd till effektivare hantering, detta genom att 

fakturorna direkt skannas in i affärssystemet och transformeras till ett digitalt format.  

 

Respondenten förklarar att redovisningen sker i ett affärssystem där stora mängder av 

kundernas finansiella information förs in i digitala flöden och bokförs per automatik, bl.a. 

kundernas dagskassor. Automatiska flöden som dessa gör att vissa arbetsmoment 

försvinner. Uppkopplingen till molntjänsten medför att de olika avdelningarna får ett bättre 

samarbete genom att kundernas finansiella information alltid finns tillgänglig för 

medarbetarna på de olika avdelningarna, detta genom direktåtkomst via internet. Att 

bokföringen finns tillgänglig mellan de olika avdelningarna, bidrar enligt respondenten till att 

hela processen fram till bokslutet förenklas och går snabbare. När den ena avdelningen är 

färdig kan nästa person i processen enkelt komma åt informationen via molnet utan att tid 

behöver läggas däremellan.  

 

Respondenten förklarar att ett av målen för ICA Butiksekonomi & Affärsservice är att hänga 

med i utvecklingen som sker i omgivningen, framförallt i den digitala utvecklingen för att 

effektivisera arbetet. Digitaliseringen har en tydlig koppling till företagets effektivitet, 

framförallt i de moment som tidigare hanterats manuellt. Automatiserade arbetsmoment 

leder till att arbetet kan utföras snabbare och det möjliggör att det kan hanteras fler kunder. 

Även risken för fel minskar i företaget genom att de automatiserade systemen är tillräckligt 

smarta för att flagga när någonting i processen gått fel. Det framgår också att den frigjorda 

tiden ger utrymme till förbättrad analys, bland annat genom att mer tid kan läggas på 

avstämningar. Utöver förbättrad analys kan även mer tid läggas på rådgivning. Det här är 

något som respondenten tror kommer leda till att kunden upplever en högre servicegrad och 

kvalitet på det utförda arbetet. När det frågades om antalet nedlagda timmar per kund 

berättade respondenten att antalet nedlagda timmar hade minskat. Tiden som sparas in 

används dock mestadels för att höja kvaliteten på kundkontakten. 

 

Enligt respondenten ser han inte att digitaliseringen leder till minskad efterfrågan av 

arbetskraft inom redovisningsbranschen. Den tiden de sparar på grund av digitaliseringen 

gör att de har tid att ta sig an fler kunder, men även att de kan erbjuda de befintliga 

kunderna ett förbättrat arbete. Under intervjun förklaras det att digitaliseringen istället medför 

förändring i branschen med ett skifte mot en mer rådgivande roll där mer tid kommer att 

läggas på analyser och rådgivning.  

4.2 Grant Thornton 

Företagsbeskrivning 

Grant Thornton Sweden är ett stort revisions- och konsultföretag med ungefär 24 kontor runt 
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om i Sverige. Med omkring 1200 medarbetare erbjuder bolaget tjänster inom revision, 

redovisning, rådgivning och skatt. Bolaget är medlem i den globala organisationen Grant 

Thornton International som finns i över 130 länder. (Grant Thornton, u.å.) Grant Thornton 

Sweden uppfyller kraven för att definieras som ett större företag enligt Europeiska 

kommissionen (2017). 

 

Kort om respondenten 

Respondenten är en kvinna som är auktoriserad redovisningskonsult och har åtta års 

erfarenhet inom redovisningsbranschen. Hon har jobbat för Grant Thornton i två år och den 

resterande erfarenheten har hon fått från en mindre redovisningsbyrå. 

 

Resultat av intervju 

För respondenten innebär digitaliseringen framförallt att arbetsprocesser förenklats genom 

att stora delar av de manuella momenten ersatts med automatiserade lösningar. Ett moment 

som var manuellt förr i tiden som nu nästan sköts helt automatiskt är den traditionella 

löpande bokföringen. Utöver automatiserade arbetsmoment finns informationen idag 

tillgänglig på ett sätt som det inte gjorts förut. Det räcker med att information matas in i 

systemet en enda gång, antingen per automatik eller manuellt och det är sedan tillgängligt 

för alla som har tillgång till och som använder sig av informationen. Grant Thornton köper in 

olika system, men tar även stolthet i att de själva utvecklar sina egna vilket de tror förbättrar 

arbetets kvalitet i längden eftersom att systemen blir skräddarsydda efter hur de jobbar. 

Företaget använder sig av molntjänster där kundens transaktioner automatiskt förs över till 

och bokförs. Grant Thornton som har många kontor i Sverige kan också med hjälp av 

molntjänsterna fördela arbetsbördan mellan kontoren om det är något kontor som är 

överbelastat och ett annat som har tid över. Med molntjänsten behöver företaget endast 

betala för den mängd data som de använder sig av på internet och därför kan kostnaden 

skilja ganska rejält mellan hög- och lågsäsong. Det här gör att företaget slipper betala för 

utrymme som inte används och det sparar in pengar. Kommunikationen med kunden 

påverkas också då informationen finns tillgänglig i realtid. Det är sedan möjligt att ringa 

kunden direkt om det är något som ser konstigt ut och kunden kan då enkelt gå in och se 

detta. Kundkontakt är något som Grant Thornton tycker är viktigt och det ses som en sorts 

kvalitetshöjning i servicen. Den kontakten som molntjänsterna medför ses som en 

extrakontakt och medför inte att de lägger ner mindre tid på interaktionerna med kunden. 

 

Digitaliseringen har resulterat i att arbetsprocesser går snabbare och en och samma mängd 

arbetsuppgifter kan utföras på hälften av den tid som det tog för åtta år sedan. Digitala 

lösningar beskrivs hjälpa företaget att uppnå de målen som är uppsatta i företaget. Ett av 

företagets mål som digitaliseringen har en stor påverkan på är att uppnå en högre 

effektivitet. Digitaliseringen medför också att kunden kan ses som en konkurrent då det blir 

lättare att utföra den egna bokföring på egen hand. Det kan dock också leda till ett bättre 

samarbete mellan kund och företag då kundens transaktioner kan föras in automatiskt i 

Grant Thorntons system. Detta innebär enligt respondenten att det som måste göras är att 

sälja in sig som rådgivare eller analytiker, istället för att endast erbjuda traditionell 

redovisning. För att kunna göra detta förklarar hon att medarbetarna förbereds genom att ha 
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kontinuerliga utbildningar i både rådgivning såväl som hur de affärssystemen ska användas 

på bästa sätt. 

 

Mycket av Grant Thorntons kommunikation med kunden sker via molnbaserade tjänster där 

de kan fördela arbetet mellan varandra. I och med de digitala lösningarna som möjliggör att 

allt fler processer sker automatiskt medförs det också att det blir mindre risk för att det blir fel 

processen. Affärssystem samverkar och noterar när det uppstår fel i redovisningen. 

 

Respondenten förklarar att det uppskattade behovet av rådgivning och att den tillförda 

kvaliteten av att mer tid läggs på analyser, bidrar till att rollen endast går mot en förändring 

och inte mot ökad arbetslöshet inom branschen. En förändring blir också att det krävs allt 

mer kvalificerad personal till redovisningsjobben eftersom de inte bara ska kunna handskas 

med siffror utan också handskas med människor. Det här gör att det är en helt ny typ av 

personlighet som efterfrågas till yrket idag än vad det gjorts tidigare . Då det också finns 

många potentiella kunder som företagen inte hinner med ser Grant Thornton möjligheter till 

att expandera sin redovisningspersonal trots att processerna automatiseras och blir 

effektivare. 

4.3 EkonomiPorten AB  

Företagsbeskrivning 

EkonomiPorten är ett svenskt redovisningsföretag som startades år 1995 och är aktiva 

medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. De är 20 personer som jobbar på 

bolaget varav 8 personer är auktoriserade redovisningskonsulter. (EkonomiPorten, u.å.) 

EkonomiPorten definieras som ett mindre företag enligt Europeiska kommissionen (2017). 

 

Kort om respondenten 

Respondenten är en man och är auktoriserad redovisningskonsult och jobbar på 

EkonomiPorten. Han har jobbat med redovisning i över 30 år och bolaget har ungefär 300 

mindre företag som kunder. Idag arbetar han mestadels med rådgivning, men 

sammanställer även en del bokslut. Han beskriver sig själv som någon form av seniorkonsult 

och som stöttar personalen i redovisningsfrågor.  

 

Resultat av intervju 

Respondenten berättar hur företaget ser digitaliseringen som en möjlighet då han upplever 

redovisningsbranschen som otroligt tungfotad. Med tungfotad menar han att många inom 

branschen är äldre och inte hängt med i utvecklingen. Med hjälp av de yngre medarbetare 

som är väldigt drivna och insatta i modern teknik, har EkonomiPorten kommit väldigt långt 

gällande digitalisering av verksamheten. Företaget ser förändringen till digitala lösningar 

som en konkurrensfördel. Detta genom att företaget anpassar sig till teknikens utveckling 

och kan erbjuda kunderna lösningar som förenklar deras vardag och effektiviserar arbetet. 

Bland de äldre företagarna av EkonomiPortens kunder, upplevs det en tröghet till att 

förändras eftersom många av dem förhåller sig konservativa gällande digitala lösningar. De 

flesta transaktionerna kommer fortfarande in på papper vilket tar mycket extra tid och gör att 
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det krävs stora lagringsutrymmen där de måste bevara all information.  

 

Respondenten berättar att det för 30 år sedan användes skrivmaskiner för att utföra arbetet 

och att det medförde väldigt tidskrävande åtgärder för att rätta till de fel som uppstod i 

redovisningen. Vid själva bokföringen hade kontoret en dator som på den tiden hade en 

kostnad på omkring 70 tusen kronor. Datorn hade inte någon hårddisk utan det matades 

istället in två disketter, en med bokföringsprogrammet och den andra med ett 

kommunikationsprogram. När bokföringen var klar fördes ett modem med informationen till 

ett annat företag som ägde en stordator som är mer avancerad. Två till tre timmar senare 

kunde informationen hämtas för att få ut balans- och resultatrapport, verifikationslista och 

huvudbok. 

 

Respondenten konstaterar att det har hänt en del sedan respondenten startade och idag 

jobbar Ekonomiporten med olika affärssystem som möjliggör att arbetsmomenten kan 

utföras i ett och samma mjukvaruprogram. Detta för att koppla ihop de olika avdelningarna i 

företaget. Det medför att bokföringen, bokslut och deklarationer görs i ett och samma system 

och med ett tillsatt skanningsprogram förs fakturorna smidigt in. Processerna blir då mycket 

enklare och det sparar tid. Förutom detta affärssystem använder företaget sig av ett 

molnbaserat affärssystem som endast en del av kunderna är uppkopplade till. Skillnaden på 

det vanliga affärssystemet och det molnbaserade är att det molnbaserade är mycket 

smidigare och att informationen går att få tag i överallt och inte bara på arbetsplatsen. 

Genom att kunderna sköter faktureringen via molnet förs informationen in i systemet och det 

bokförs automatiskt. 

 

Respondenten lägger stor vikt på att digitaliseringen medför att företagen inom 

redovisningsbranschen kan hantera många fler kunder än tidigare. Deras målsättning är att 

alltid utveckla deras kunders affärer för tillväxt och lönsamhet, vilket till stor del möjliggörs 

tack vare digitala lösningar.  Användandet av molntjänsten som är uppkopplad till kunden 

effektiviserar arbetet genom att informationen lätt finns till hands via internet. Det skiljer sig 

från de kunder som använder sig av molnet och de som skickar in material på det 

traditionella sättet. Fakturor som skickas in till byrån behöver skannas in i affärssystemet, 

vilket innebär ett extra steg i processen. Automatiserad bokföring, tillgängligheten i realtid 

och att de stora mängder leverantörsfakturor som idag kan skannas in till systemet leder till 

högre effektivitet i form av tidsbesparingar. En del av den tid som de sparar in lägger 

företaget istället på att analyser och till att bidra med förbättrad rådgivning, men de yngre i 

företaget är inte bekväma i rådgivningsrollen och försöker därför undvika den. 

Respondenten föredrar själv att inta en mer rådgivande roll och gör gärna detta när han har 

möjlighet. Det ger enligt honom ett högre kvalitetsintryck gentemot kunden. På frågan om 

digitalisering påverkat behovet av redovisningsekonomer, förklarar respondenten att han inte 

upplever någon skillnad. Han förklarar vidare att det har blivit svårare att få tag i personal 

med erfarenhet. Får företaget tag i en person med erfarenhet får de kämpa hårt med att 

erbjuda rätt lön för att personen ska trivas. Det här tror han är på grund av att marknaden i 

Stockholm inte är mättad då utbudet av redovisningsekonomer är lägre än efterfrågan på 

redovisningstjänsterna.  
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4.4 Bogfelts AB 

Företagsbeskrivning 

Bogfelts arbetar med att sätta upp gatubelysning samt drift och underhåll av 

gatubelysningen. Företaget har cirka 45 anställda och sköter en stor del av gatubelysningen 

i Stockholms län. Bogfelts har en ekonomiavdelning där de sköter redovisningen internt. 

(Bogfelts, u.å.) Bogfelts definieras som ett mindre företag enligt Europeiska kommissionen 

(2017). 

 

Kort om respondenten 

Respondenten är en man och har erfarenhet inom ekonomi och redovisning, idag har han 

varit ekonomichef i över 20 år. Tidigare befattningar har varit ekonomichef inom 

tillverkningsindustrin, medicinteknikföretag, diskrengöringsmedelsföretag, företag som 

tillverkat personlig skyddsutrustning, masker och filter. Intervjupersonen beskriver att han 

alltid haft väldigt god bredd i de tidigare tjänsterna, då erfarenheten inte bara ligger i 

ekonomi, redovisning och finans utan att han även besitter kunskap inom organisation, 

personal, marknad, försäljning och samarbeten med olika distributörer. Detta ser 

respondenten som en god helhet i affärsverksamhet och förklarar att grunden har varit att 

vara en bra redovisningsekonom. 

 

Resultat av intervju 

Respondenten beskriver att digitaliseringen i redovisningsbranschen har medfört att 

företagen gått från väldigt mycket transaktionsbehandlingar till att de sparar in mycket tid på 

att transaktionerna sker automatiskt. Tidigare behövdes en stor del av tiden användas för att 

föra in transaktionerna i systemen. Idag görs på ett smidigare sätt då informationen skannas, 

tolkas och läses in effektivt av systemet. Ett framtida utvecklingsprojekt för Bogfelts är att 

använda data för analys, men nu är det endast fokus på att kunna producera korrekta 

bokslut på ett effektivt sätt och dra ner på kostnaderna.  

 

Respondenten ser digitaliseringen i redovisningsbranschen som i vilken industriell 

produktion som helst, de manuella flödena ersätts med digitala lösningar eller helt 

automatiseras. Företaget använder sig inte längre av papper och penna utan allt sker 

digitalt. Respondenten beskriver företaget som ett numera papperslöst företag. 

 

Affärssystemet som Bogfelts använder sig av består av flera olika delar. Systemet medför att 

de olika delarna av företaget förs samman på ett smart sätt då funktionerna i de olika 

avdelningarna finns tillgängliga i ett och samma system. Affärssystemet finns även 

tillgängligt i molnet vilket medför att informationen kan kommas åt överallt. Detta innebär att 

bokföring och fakturering sker på ett smidigt sätt och finns tillgängligt för den 

rapportansvarige när informationen ska extraheras till rapportform. Den del av systemet som 

sköter fakturorna effektiviserar flödet genom att de skannade leverantörsfakturorna och 

attesterna förs in i systemet och gör det tillgängligt för bokföringen.  

 

Bogfelts lägger stor vikt i att hänga med i teknikens utveckling. Det är av vikt eftersom 
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digitala lösningar förenklar företagets arbetsprocesser, vilket medför att företaget lättare kan 

uppnå sina uppsatta mål. Eftersom Bogfelts enbart har ett fåtal medarbetare som arbetar på 

ekonomiavdelningen har det varit enklare att applicera nya digitala lösningar och sätta sig in 

i systemen. Detta innebär att företaget snabbt uppnått de fördelar som digitala lösningar 

medför. Vidare förklaras det under intervjun att digitaliseringen även bidrar till att kvaliteten i 

arbetet förbättras eftersom risken för felinmatning minskar med automatiska flöden. Det 

smarta affärssystemet varnar även när det uppstår fel i processerna. Skannade 

leverantörsfakturor som direkt förs in i systemet och att månadsboksluten kan göras digitalt 

förklaras spara mycket tid och pengar för företaget. 

 

Tillämpningen av molntjänster medför att företaget har tillgång till informationen var de än 

befinner sig vilket bidrar till att kommunikationen inom företaget förbättras. Enligt 

respondenten leder detta till ett effektivare arbetssätt genom smidigare arbetsfördelning 

mellan de olika avdelningarna och personalen. 

 

Det förklaras att det tidigare har varit svårt att hålla kvar kvalificerad personal till tjänster som 

består av monotont arbete som redovisningsyrket tidigare har gjort, men digitaliseringen har 

ändrat på det här genom att yrket förändras. Respondenten förklarar att manuella processer 

som inmatning av fakturor försvinner vilket leder till att arbetet blir roligare och mer 

stimulerande. Eftersom arbetsuppgifterna nu går snabbare att genomföra i jämförelse när 

respondenten började sin karriär, drar respondenten slutsatsen att det krävs färre personal 

för att utföra arbetsuppgifterna och att det leder till att efterfrågan av redovisningsekonomer 

minskar. 
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5. Analys 

Analyskapitlet är till för att ställa den insamlade empirin mot teorin. Kapitlet bygger på den 

struktur som framkommer i analysmodellen, en del om digitalisering och en del om 

effektivisering. I analysen kring digitalisering ingår begreppen automatisering, affärssystem 

och molntjänster och till effektivisering ingår produktivitet, kvalitet och teknisk arbetslöshet. 

 

5.1 Digitalisering 

Under intervjuerna framkom det att samtliga respondenter ser digitaliseringen som positiv 

och att det underlättar deras dagliga arbete. När det frågades om vad digitalisering innebär 

för respondenterna framkom det liknande svar. ICA ser digitaliseringen som ett sätt att 

förenkla och snabba upp de största arbetsflödena genom att de sker automatisk. Bogfelts 

har huvudsakligt fokus på att förenkla och automatisera arbetsflödena för att spara tid och 

frigöra resurser. Digitalisering för EkonomiPorten ses som ett sätt att automatisera 

verksamheten och spara tid vilket medför att de kan ta sig an fler kunder, men även för att 

tillhandahålla och kunna erbjuda kunderna ett bra system. Grant Thornton har digitaliserats 

genom att erbjuda kunderna användarvänliga system som skapar automatiska flöden. De 

ser också digitaliseringen som ett sätt att leverera en högre kvalitet på service samt 

möjligheten att ta sig an fler kunder. Digitaliseringskommissionen (2016) förklarar att 

digitaliseringen har en stor påverkan på hela samhället och att det skapar nya villkor, behov 

och förutsättningar för företagen. Bergquist (2006) beskriver begreppet digitalisering av 

arbetsprocesser som automatisering och Hagberg et al. (2015) förklarar digitalisering som 

integrering av digital teknik i det mesta som går att digitalisera. Lanzolas och Andersons 

(2008) beskrivning av begreppet är då innehåll i den verkliga världen transformeras till 

digitala format. Samtliga respondenter delar uppfattningen om att digitaliseringen framförallt 

innebär automatiserade flöden medan det inom teorin finns olika förklaringar av begreppet.  

 

EkonomiPorten anser att konkurrensfördelar uppnås genom att företaget anpassar sig till 

utvecklingen och har därmed möjligheten att erbjuda kunderna den senaste tekniken. Li et 

al. (2009) förklarar att allt fler företag delar detta synsätt och Bergquist (2006) menar också 

att kopplingen mellan konkurrensfördelar och tillämpandet av digital teknik kommer från de 

lösningar som automatiserar arbetsprocesserna 

 

Samtliga företag arbetar med affärssystem till olika utsträckningar för att lättare utbyta 

information mellan de olika avdelningarna och för att automatisera delar av 

arbetsprocesserna. Hsueh-Ju et al. (2012) skriver att affärssystem är något som har en stor 

påverkan på redovisningsbranschen. Han förklarar att affärssystem gör företagen flexiblare 

och att de kan spara pengar på att implementera dessa. Utöver att företagen drar ner på 

kostnaderna sparar de även tid. (Hsueh-Ju et al., 2012) Affärssystemen har bidragit till att 

samtliga företag blir flexiblare och både tid och pengar sparas in. Bingi et al. (1999) förklarar 

att det vid implementering av affärssystem behöver beaktas ett antal faktorer, bland annat 

omstrukturering av arbetsprocesserna, integrering av annan mjukvara med affärssystemet, 
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implementeringskostnader och utbildning av personal. Under intervjuerna framkommer det 

att ICA, EkonomiPorten och Bogfelts integrerar skanningsprogram med affärssystemen och 

därmed går mot en helhetslösning. Detta förenklar arbetsprocesserna och effektiviserar 

flödet av informationen som hanteras i systemen. Det framkommer även att det skett tydliga 

förändringar i verksamheterna av digitaliseringen och framförallt av affärssystemen, då 

arbetet omstrukturerats och inte utförs på liknande sätt som tidigare. Utöver inköp av 

färdigutvecklade affärssystem, utvecklar Grant Thornton även sina egna system. 

Respondenten förklarar att detta innebär att affärssystemen kan skräddarsys efter deras sätt 

att arbeta på, vilket i längden medför förbättrad kvalitet i arbetet som utförs. Med jämna 

mellanrum utbildar de även sin personal för att hänga med i den digitala utvecklingen. 

Respondenten från ICA förklarar att det är tidskrävande för personalen att sätta sig in i 

affärssystemen och att det kan betyda att arbetet till en början går långsammare att utföra. 

Det framkom även under intervjun att en del av medarbetarna kan ha ett konservativt 

förhållningssätt till förändringar och att de av bekvämlighetsskäl vill arbeta på det sätt som 

de är vana vid. Bingi et al. (1999) förklarar vidare att det kan vara en stor utmaning att 

utbilda de anställda till att förstå den modell som affärssystemet bygger på. Ett negativt 

förhållningssätt till förändringen kan medföra att utmaningen blir ännu större. Bogfelts som 

har ett fåtal medarbetare som sköter redovisningen, har enkelt kunnat applicera de nya 

digitala lösningarna. Detta har medfört att personalen enkelt och snabbt kan sätta sig in i 

systemen. Att implementeringen lyckats och att personalen förstår arbetssättet i 

affärssystemet har bidragit till att Bogfelts snabbt uppnår de fördelar som affärssystemen 

medför. Det uppstår en tydlig skillnad i svårighetsgraden att få med personalen i den 

digitalisering som företagen väljer att genomgå och att utbilda medarbetarna i de system 

som tillämpas. 

 

Respondenterna förklarar att de mer eller mindre använder sig av molnbaserade tjänster. 

Något som samtliga förklarar som positivt är att molntjänster har effektiviserat företagen 

genom att informationen kan delas direkt via internet. Detta medför att det på ett enkelt sätt 

går att utväxla information mellan personalen, vilket leder till förbättrad kommunikation. 

Något som Grant Thornton påpekar är att det också förbättrar kommunikationen med 

kunden i och med informationens tillgänglighet. Li et al. (2009) argumenterar för att 

molntjänsterna bidrar till effektivare kommunikation och att utbytet av information kan ske på 

ett smidigare sätt. Genom förbättrade möjligheter till kunskapsspridning och kommunikation 

leder det till att verksamheten blir effektivare. Företagen uppnår en effektivare verksamhet 

genom den förbättrade kommunikationen som molntjänsterna erbjuder. Respondenterna 

argumenterar också att den här tillgängligheten medför att det underlättar samarbetet i 

företaget när arbetsuppgifterna och informationen finns tillgänglig. Grant Thornton och 

EkonomiPorten berättar att det även förenklar samarbetet med kunden. Grant Thornton 

berättar också att det är fördelaktigt med molntjänsterna eftersom att de endast betalar för 

det lagringsutrymme som de använder sig av och minskar därmed kostnaderna. 

 

Corkern et al. (2015) lyfter fram tre funktioner som anses vara fördelaktiga med 

molnbaserade system. Dessa funktioner består av tillgänglighet, flexibilitet och skalbarhet. 

Tillgänglighet innebär att informationen är tillgänglig överallt, medan flexibiliteten är en följd 
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av tillgängligheten som innebär att det blir ett förbättrat samarbete inom företaget då arbetet 

går lättare och snabbare att fördela. Den sista funktionen är skalbarhet som innebär att 

företaget endast betalar för den informationen de lagrar, vilket bidrar till kostnadseffektivitet. 

Det kan vara stora skillnader på vad som behöver lagras under hög- respektive lågsäsong. 

(Corkern et al., 2015) Respondenterna uppmärksammar att tillgängligheten och flexibiliteten 

är två stora fördelar som molntjänsterna medför. Grant Thornton uppmärksammar även 

skalbarheten av molntjänsterna.  

5.2 Effektivitet 

Samtliga företag effektiviseras genom att de sparar tid på att arbetsprocesserna blir 

snabbare. Begreppet effektivitet kan definieras på många olika sätt. Grönroos (2008) delar 

upp effektivitet i två olika kategorier för att öka förståelsen av begreppet och dessa är intern 

och extern effektivitet. Med extern effektivitet menar han hur kunden upplever företagets 

kvalitet. Intern effektivitet menar han inriktar sig på produktivitet, hur ett företag utnyttjar sina 

resurser. De intervjuade företagen beskriver effektivitet som det som Grönroos (2008) kallar 

för intern effektivitet. Grant Thornton och ICA talar om hur de utnyttjar den tiden de sparar in 

till att förbättra kvaliteten gentemot kunden och därmed också ökar det som Grönroos (2008) 

definierar som extern effektivitet.  

 

Respondenterna har olika uppsatta mål, men den gemensamma nämnaren verkar vara att 

målen kretsar kring digitaliseringen och att det är en central del i deras verksamhet. ICA har 

som mål att hänga med i den utveckling som sker i omgivningen och framförallt i den digitala 

utvecklingen. EkonomiPorten, Grant Thornton och Bogfelts ser digitaliseringen som ett 

hjälpmedel som förenklar att uppnå de uppsatta målen inom organisationen. Oghojafor et al. 

(2012) beskriver att mål uppnås om ett företag är effektivt och att den ultimata tolkningen av 

effektivitet är då företagen kontinuerligt anpassar sig till omgivningen och ständigt uppnår 

sina mål. Enligt Oghojafors et al. (2012) beskrivning av effektivitet uppnår samtliga företag 

högre effektivitet genom digitala lösningar och att de anpassar sig efter utvecklingarna som 

sker i omgivningen.  

 

De tre redovisningsbyråerna har gemensamt att de inte ser effektivare arbetsprocesser som 

en anledning till att minska personalen, istället förklarar de att de kan ta sig an fler kunder 

med samma mängd personal. Bogfelts som inte tillhandahåller redovisningstjänster för 

andra företag ser istället effektivisering som en möjlighet till att minska personalen och 

därmed få samma mängd arbete gjort till en lägre kostnad. Gummesson (1998) skriver om 

två olika sätt att öka sin produktivitet där det ena går ut på att sänka sin input och bibehålla 

samma mängd output medan den andra går ut på att höja outputen i högre volym än 

inputen. Redovisningsbyråerna ökar sin produktivitet genom att behålla samma mängd input 

och öka sin output. Bogfelts ser istället en möjlighet till att minska sin input och ändå uppnå 

samma output, vilket leder till ökad produktivitet. 

 

Likt Shewfelts (1999) förklaring om att kvalitet är ett begrepp som definieras olika beroende 

på vad det kopplas till beskriver samtliga respondenter att digitaliseringen bidragit till 
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kvalitetshöjning, men inom olika områden. ICA, Grant Thornton och EkonomiPorten förklarar 

att digitaliseringen medfört förbättrad kvalitet i servicen, genom att yrket går mot en mer 

rådgivande roll som uppskattas av kunden. Inom Lehtinens et al. (1991) dimensioner har 

detta en tydlig koppling till vad de kallar för interaktiv kvalitet. Detta genom att 

tjänstekvaliteten upplevs som bättre genom att samspelet mellan företagen och kunden 

förbättras. Gi-Du och James (2004) två dimensioner har även en tydlig koppling till den 

upplevda tjänstekvaliteten. Den tekniska kvaliteten och resultatet av det kunderna erhåller 

kan upplevas som bättre av digitaliserade verksamhetsprocesser, då rådgivning bidrar till att 

kunden erhåller mer än tidigare. Den andra dimensionen som Gi-Du och James (2004) 

förklarar, är den funktionella aspekten. Genom att kunderna erhåller mer rådgivning och att 

samspelet mellan tjänsteföretaget och kunden förbättras, ökar förståelsen för hur de olika 

processerna och arbetet egentligen fungerar och går till. Detta förstärks ytterligare genom 

samspelet via molnet, då kunden och tjänsteföretagen uppkopplas i realtid och får en bättre 

förståelse för vad det är som görs. 

 

Respondenterna från Grant Thornton och Bogfelts talar också om att kvaliteten i arbetet 

förbättras med digitaliseringen. Likt Gill (2009) förklarar respondenten från Bogfelts att 

identifiering och eliminering av orsakerna till fel bidragit till högre kvalitet inom arbetet. Detta 

sker genom att affärssystemen är tillräckligt smarta för att flagga när fel uppstår samtidigt 

som de automatiska flödena minskar riskerna för felinmatningar. Effekten av att den 

mänskliga faktorn ersatts med digital teknik har varit ett sätt för att eliminera riskerna för fel i 

arbetet, vilket ökar kvaliteten i sin helhet. Förutom ökad tjänstekvalitet, framkommer det 

under intervjun med respondenten från Grant Thornton att de egenutvecklade 

affärssystemen höjer kvaliteten i arbetet genom att systemet går att skräddarsys efter deras 

egna behov. Detta har också en koppling till Gills (2009) förklaring om att produktiviteten 

ökar givet förbättrad kvalitet av att riskerna för fel i arbetet minskar. Genom att skräddarsy 

hela affärssystemet möjliggörs mjukvara som effektivt samspelar med medarbetarna i 

verksamheten vilket minimerar risken för att affärssystemet inte matchar arbetssättet. 

 

Det råder en delad syn på om digitaliseringen medför förändringar i efterfrågan av 

redovisningsekonomer och vad detta innebär för branschen. Pianta (2005) förklarar att 

kortvarig arbetslöshet kan vara en biprodukt av digitaliseringen, men att det också kan 

skapas jobbmöjligheter vilket kompenserar de jobb som försvinner genom att branscherna 

istället går mot en förändring. Likt Pianta (2005) förklarar respondenterna från ICA och Grant 

Thornton att branschen endast går mot en förändring. Det uppskattade behovet av 

rådgivning och att mer tid kan läggas på analyser av finansiell information kompenserar att 

det tidigare arbetet kan utföras med mindre personal. Burns och Baldvinsdottir (2007) styrker 

förändringen i redovisningsekonomens yrkesroll i deras studie där det framkommer att det 

går mot en mer rådgivande roll. Inom båda dessa byråer förklaras det även att 

tidsbesparingar som uppstår av teknologiska lösningar istället kan användas för att hantera 

fler kunder. Respondenten från EkonomiPorten upplever inte heller ett minskat behov av 

personal inom branschen men förklarar att detta beror på att utbudet av 

redovisningsekonomer är lägre än efterfrågan i Stockholm. Respondenten från Bogfelts 

skiljer sig däremot från detta synsätt genom att förklara att snabbare arbetsprocesser leder 
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till att färre personal behövs för att utföra arbetsuppgifterna och att detta medför till en 

minskad efterfrågan inom branschen. 
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6. Slutsatser 

I det här kapitlet kommer studiens frågeställningar att besvaras för att uppfylla syftet med 

studien. Avslutningsvis ges det även förslag på vidare forskning som är relevant till det 

studerade ämnet.  

 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

Vad innebär införandet av digitalisering för företag inom den svenska 

redovisningsbranschen? 

 

Analysen visar att digitaliseringen ses som en positiv utveckling för företagen inom 

redovisningsbranschen då det bidrar till effektivare arbetsprocesser. Begreppet digitalisering 

råder det dock skilda meningar om. Företagen beskriver digitalisering på ett liknande sätt 

medan den insamlade teorin inte är överens om en och samma definition. Studien visar att 

den gemensamma bilden av begreppet bland de olika företagen och delar av teorin är att 

digitalisering inom den svenska redovisningsbranschen framförallt innebär att 

arbetsprocesser automatiseras. Detta sker genom tillämpandet av digitala lösningar som 

vanliga affärssystem eller affärssystem som är uppkopplade till molnet. Dessa lösningar 

bidrar även till ökad flexibilitet, tillgänglighet och skalbarhet.  

 

Det kan innebära kortsiktiga svårigheter att införa digitalisering i företagen då det kan vara 

en utmaning att få med personalen på förändringar, men också att det kan vara tidskrävande 

att sätta sig in i det nya arbetssättet. För att uppnå en lyckad implementering av 

digitaliseringen kan företagen ha kontinuerliga utbildningar för personalen. Den mindre 

ekonomiavdelningen upplever däremot inte detta problem då det endast är ett fåtal personer 

som behöver anpassa sig efter förändringarna. 

 

Hur används eventuella effekter från digitaliseringen för att företaget ska uppnå högre 

effektivitet?  

 

Från analysen framkom det att digitalisering bidrar till att en högre effektivitet uppnås. 

Digitalisering av arbetsprocesser leder till att företagen sparar tid och pengar. Samtliga 

företag använder den sparade tiden till att öka den inre effektiviteten som också kan ses 

som ökad produktivitet. Detta genom att justera företagets förhållande mellan input och 

output. Hur redovisningsbyråerna och den enskilda ekonomiavdelningen väljer att spendera 

den sparade tiden skiljer sig dock åt. Redovisningsbyråerna försöker att utveckla sin 

verksamhet genom att expandera och använda tiden till att ta sig an fler kunder, vilket 

fungerar utmärkt i en marknad där efterfrågan är större än utbudet av de traditionella 

redovisningstjänsterna. Om förändringarna av digitaliseringen fortgår och allt fler 

arbetsprocesser blir automatiserade kan det leda till att utbudet går om efterfrågan då allt fler 

kunder kan hanteras av byråerna. Förändringen att byråerna tar sig an fler kunder kan därför 

ses som en tillfällig lösning tills detta sker. En del av redovisningsbyråerna väljer därför även 
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att ändra sitt erbjudande och tillföra ett annat värde av den tid som frigörs. Det här genom att 

kunna erbjuda sina kunder mer tid på analyser och rådgivning, vilket bidrar till att kunden 

upplever förbättrad kvalitet och därmed ökar den externa effektiviteten. Den enskilda 

ekonomiavdelning använder istället den sparade tiden till att kunna dra ner på personalen för 

att sänka sina kostnader och höja resultatet. Det här är en möjlig lösning för en 

ekonomiavdelning, men inte för redovisningsbyråerna då de istället krymper sin verksamhet 

istället för att expandera och därmed ta marknadsandelar. Den enskilda 

ekonomiavdelningen skulle kunna använda sig av samma metod som redovisningsbyråerna 

genom att använda den sparade tiden till att analysera och ge råd till förbättringar. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Den här studien har skrivits utifrån ett företagsperspektiv. Det skulle vara intressant att se 

liknande studier utifrån andra perspektiv, exempelvis ett miljö- eller kundperspektiv. Alla 

företagen berättar att pappershanteringen har minskat och en intressant aspekt skulle vara 

att forska om digitaliseringen leder till en miljöförbättring eller försämring. Det sparar många 

träd att använda mindre papper, men det kan också vara kostsamt för miljön att utveckla och 

tillverka digitala lösningar. En studie utifrån ett kundperspektiv kan bidra till en ökad 

förståelse för hur kunden uppfattar att tjänsten utvecklas och vad de faktiskt önskar att få ut 

av redovisningstjänsterna . En annan vinkel i den här uppsatsen är att studera hur väl 

yrkesutbildningar och högskoleutbildningar inom redovisning anpassar sig och hänger med i 

förändringarna som digitaliseringen medför. Hur förändras den och förändras den på rätt 

sätt? 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 

1.Kan du berätta lite kort om dig själv och din roll på Företaget? 

2.Hur länge har du jobbat inom redovisning? 

3.Hur är eran redovisningsavdelning uppbyggd? 

 

Stora förändringar inom redovisningsbranschen 

4.Vilka stora förändringar har skett inom redovisningsbranschen från det att du började tills 

idag? 

 

Digitalisering 

5.Vad innebär digitalisering för dig? 

6.Vad är företagets syn på digitalisering? 

7.Har du mycket pappersarbete eller sker allt digitalt? Om det är mycket pappersarbete, kan 

du ge exempel på vad som inte sköts digitalt? 

8.Vilka arbetsuppgifter skulle du säga har digitaliserats och har några uppgifter eller 

arbetsmoment helt digitaliserats med tiden? 

9.Hur har utvecklandet till digitaliserade lösningar påverkat ert arbete här på företaget? Har 

det lett till mer tid för annat och/eller givit nya jobbmöjligheter eller begränsningar för era 

redovisningskonsulter? 

10.I en artikel hittad på FARs hemsida berättar olika redovisningskonsulter att de är i en 

förändringsprocess i och med digitaliseringen och att deras mål är att med de lättare och 

nyare programmen låta kunderna sköta sin bokföring själv och att redovisningsekonomen 

intar en mer rådgivande roll. Hur arbetar ni med det här? 

11.Hur anser ni att ni ligger i fas gentemot de andra redovisningsbyråerna när det gäller 

digitalisering och varför? 

12.Möter ni något motstånd av medarbetarna när ni jobbar med förändringar och 

digitalisering och hur tacklar ni det? 

13.Vilka verktyg digitaliserar verksamheten? 

14.Hur ser arbetet ut idag, vilka affärssystem arbetar ni i och hur fungerar de? 

15.Använder ni er av molnbaserade plattformar? Hur underlättar dessa ert arbete? 

16.Bidrar digitaliseringen till förbättrad tillgänglighet för medarbetarna på företaget och för 

kunderna? Om ja, hur? 

17.Har du märkt att behovet av redovisningsekonomer förändrats i takt med allt mer 

digitaliserade arbetsuppgifter? 

18.Är det någon fråga gällande förändring av redovisningsekonomens arbetsuppgifter och 

digitalisering du tycker är viktigt och som vi har missat? 

 

Kompletteringsfrågor som skickades till respondenterna efter intervjuerna 

Effektivitet 

19.Har ni uppsatta mål kopplade till effektivitet? Om ja, vilka? 

20.Hur har digitaliseringen påverkat företagets effektivitet? 

21.Hur utnyttjar ni effektiviseringar från digitaliseringen inom företaget? 
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22.Är digitala lösningar kostnadseffektiva? Om ja, hur? 

23.Hur bidrar digitaliseringen till bättre kommunikation och informationsdelning mellan 

medarbetarna inom företaget? Om ja, hur? 

24.Har antal nedlagda timmar per klient ökat/minskat?  

 

Kvalitet 

25.Påverkas kvaliteten av de utförda tjänsterna i och med digitaliseringen? Om ja, hur? 

26.Finns det ett samband mellan effektivitet och kvalitet inom företaget? Om ja, på vilket 

sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


