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SAMMANFATTNING
Bakgrund och inledning: Datorer och digitalisering har sedan 1980-talet utvecklats i snabb
takt och inte minst i näringslivet. Inom redovisningsbranschen har digitaliseringen haft en stor
genomslagskraft och verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har och kommer att behöva
förändras i takt med utvecklingen. Bokföringen och att upprätta bokslut går från att ha varit helt
i pappersform till elektronisk form. Digitaliseringen inom redovisningsbranschen har beskrivits
i tidigare studier men det saknas en djupare beskrivning av verksamma redovisningskonsulters
egen uppfattning om utvecklingen, där eventuella hot och möjligheter med det förändrade
arbetssättet är obelysta.
Företaget Kairo Future har på uppdrag av FAR påbörjat och tagit fram en studie för hur
redovisningskonsulters yrkespraktik och yrkesroll kommer att behöva förändras i och med
omvärldens effekt på branschen. Studien sträcker sig fram till år 2025 och avser att beskriva
hur branschen har och kommer att behöva förändras i takt med digitaliseringens utveckling.
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har
förändrats i och med digitaliseringen samt beskriva om konsulterna uppfattar digitaliseringen
som ett hot eller en möjlighet i deras yrkespraktik. Detta kan vara användbart dels för företag
som är i övergångsfasen med att implementera ett digitalt arbetssätt men också för verksamma
redovisningskonsulter som arbetar i större eller mindre utsträckning med digitala verktyg i
deras yrkespraktik. Detta för att se på hur digitaliseringens inverkan har förändrat
redovisningsbranschen och verksamma redovisningskonsulters praktik.
Metod: Det empiriska material som har samlats in i studien är genomförd med en kvalitativ
metod. 13 verksamma redovisningskonsulter har intervjuats genom semistrukturerade
intervjuer.
Slutsats: Studien har beskrivit hur verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har förändrats
i och med digitaliseringen samt fastslagit att både positiva och negativa effekter har uppkommit
till följd av övergången från papper till elektronisk form. Exempelvis belyste flertalet konsulter
att effektiviteten har haft stor inverkan på arbetssätten, tillgängligheten för kunderna har ökat,
ett standardiserat arbetssätt har kunnat växa fram, förmågan att arbeta i realtid har ökat samt att
en rådgivande roll för verksamma konsulter har vuxit fram på ett större plan i och med
digitaliseringens snabba utveckling.
Använda nyckelord: digitalisering, redovisning, redovisningskonsult, förändring, praktik.

ABSTRACT
Background: Computers and digitalization have rapidly developed since 1980, not at least in
the business world. In the accounting industry, digitalization has and will continue to drive
change in the accountant’s working methods. Accounting and financial statements have
developed from manual to digital form. The digitalization of the accounting industry has been
described in other studies, but a deep analysis of how active accountants perceive this change
is missing.
In 2013, the company Kairo Future commenced a study in collaboration with FAR with the
goal of understanding how the role of an accountant will need to change due to external
influences on their industry. The study will continue until 2025 and is intended to describe how
the accounting industry has and will need to adapt in parallel with digitalization.
Purpose: The purpose of this study is to describe how the work practises of accountants have
changed due to digitalization and if the consultants perceive the change as a threat or an
opportunity in their practise of work. This could be important information for both companies
that are using digitalization more and more but also for the accountants working in the
accounting industry. This to see how the impact of the digitalization has changed the accounting
industry and the practise of accounting consultants.
Method: The empirical material in this study was gathered through a qualitative method. 13
accountants have been interviewed in semi-structured interviews.
Conclusion: The study has described changes in the accountant’s role due to digitalization and
reveals both positive and negative effects following the transition from paper form to digital
form. The interviewed consultants highlighted that greater efficiency has had considerable
impact on their way of working, that their availability to customers has increased and that a
standardized way of working has developed. Their ability to work in real time has increased,
whilst their role has developed into a more advisory role due to the digitalization of the industry.
Used keywords: digitalization, accounting, accountants, change, practise.
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KAPITEL 1- INLEDNING
I kapitel 1 presenteras en inledning till bakgrunden för arbetet följt av en problemdiskussion.
Detta leder oss sedan vidare till vår problemformulering och vilket syfte studien har. Slutligen
mynnar kapitel ett ut i vilka avgränsningar och förtydliganden som har varit nödvändiga att ta
hänsyn till i studien.
1.1   Problembakgrund
Den här uppsatsen behandlar digitaliseringen rörande redovisningskonsulters arbetsroll och
arbetsuppgifter ur redovisningskonsulternas praktikerperspektiv för hur arbetssättet har
förändrats till följd av digitaliseringens snabba utveckling.
Digitaliseringens utveckling har skett i en snabb takt sedan den tog fart under 1970-talet och
fortsätter idag i samma riktning om inte i en ännu snabbare takt (Cöster & Westelius, 2016).
Den snabba utvecklingen förväntas fortsätta och det finns få indikationer på att digitaliseringen
skulle avta (Kempe, 2013). Den tekniska utvecklingen har ökat i samhället i stort och likväl
inom redovisningsbranschen där tjänster automatiserats och digitaliserats redan idag enligt
Kempe (2013).
Dagens teknologi och arbetssätt till följd av utvecklingen skiljer sig från gårdagens. Citat som
förekommer i Balans på sidan 12 är exempelvis ”Glöm papper och pärmar. Nu är det scanning
som gäller. Genom att dra nytta av tekniken sparas både tid och pengar.” är idag inte ovanligt
att stöta på inom branschens utveckling (Hadjipetri Glantz, 2015). Citatet från denna nyligen
publicerad tidningsartikel i tidningen Balans på sida 12 talar för att digitaliseringen är ett
aktuellt ämne. The Big Four vilka utgörs av revisionsbyråerna PwC, KPMG, EY och Deloitte
beskrivs i artikeln ligga i framkant gällande den tekniska utvecklingen men att ämnet
digitalisering är aktuellt även för de mindre byråerna. I artikeln beskrivs även den digitala
hanteringen av fakturor i form av scanning vilket kan automatisera arbetsförloppet och
detsamma gäller kvittohantering via digitala istället för fysiska kvitton (Hadjipetri Glantz,
2015).
I en annan nyhetsartikel beskrivs att digitaliseringen uppbär stor potential när det gäller
framtiden även för småföretagare där fokus läggs på administrationsprocessen (Gunnarsson,
2018). Författarna till denna artikel framför även att digitaliseringen är en stor utmaning för att
luckra upp gamla arbetsprocesser och system. Att digitalisera byråernas verksamheter anses
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utgöra

en

beaktansvärd

fråga

inför

framtidens

redovisningsbyråer

och

för

redovisningskonsulterna (Gunnarsson, 2018).
Enligt Doost (1999) ansågs användandet av datorer redan under ett tidigt skede kunna
effektivisera och automatisera arbetet inom redovisnings- och revisionsbyråer. Den
teknologiska utvecklingen ligger i att effektivisera arbetet och automatisera arbetssätt och
arbetsuppgifter för att konkurrera med övriga verksamma inom branschen. Detta har således
påvisats ha inverkan på redovisningskonsulters arbetsuppgifter. Traditionellt pappersarbete har
och kommer att fortsätta omvandlas till digital dokumentation i syfte att effektivisera arbetet
(Doost, 1999). På senare år har digitala verktyg kommit att bli mer och mer naturliga och
självklara val för att hänga med i utvecklingen enligt Ghasemi et al (2011). Digitaliseringen har
därmed bidragit till en ökad effektivitet inom arbetsuppgifterna på grund av utvecklingen inom
automationen av redovisningstjänster (Ghasemi, Shafeipour, Aslani, & Barvayeh, 2011).
En kritisk aspekt mot digitaliseringens snabba utveckling och implementering i exempelvis
tjänster och affärsmodeller är enligt Lakomaa (2016) att lagringen av digital data kan medföra
vissa svårigheter. Det kan handla om mängden data som ska rymmas i lagringen av
datainsamlingen vilken kan medföra risker exempelvis i form av informations- spridning och
missbruk och utmynna i att nya lagkrav uppstår (Lakomaa, 2016). Risker som medföljer då den
tekniska utvecklingen framskrider kan enligt Orman (2013) vara att den tekniska säkerheten
äventyras. Det beskrivs exempelvis att uppkoppling mot Internet kan bli en risk om
uppkopplingen inte fungerar korrekt samt att konfidentiell information kan hamna i orätta
händer eller helt försvinna (Orman, 2013).
Konsultbolaget Kairo Future sysslar med att hjälpa företag att förstå och forma sin framtid
genom analys av olika företags situation enligt Kempe (2013). Kairo Future har via ett
samarbete med FAR genomfört en utredning om hur redovisningsbranschen är på väg att
utvecklas på grund av omvärldens effekt på branschen. Denna

framtidsstudie för hur

redovisnings- och revisionsbranschen utvecklas kommer att pågå fram till och med år 2025.
En aspekt som tas upp i denna utredning som beskrivs av Kempe (2013) är hur branschen
inriktar sig mer och mer mot den rådgivande rollen samt att förändringen måste ske i närkontakt
med marknaden för att branschens tjänster ska ses som fortsatt relevanta. Studien belyser att
framtiden kommer att komma se mycket annorlunda ut trots att många förändringar i samhället
sker i cykler (Kempe, 2013).
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Trender som anses utforma det som väntas i framtiden utgörs av bland annat drivkrafter i form
av digitalisering, vilken anses vara en av de förändringar som utgör grund för formandet av
framtida samhället (Kempe, 2013). Ett citat som förekommer i Kairos Futures rapport på sidan
26 är ”Everything that can be digital, will be. Not everything should, mind you”. Härvid
beskrivs att tekniska utvecklingen pågår i en takt som ses som oförsvagad. Vidare beskrivs att
allt kan digitaliseras enligt Kempe (2013) men att det samtidigt inte betyder att allt borde göra
det då digitaliseringen och dess effekter kan utgöras av såväl positiv som negativ karaktär.
Teknikutvecklingens ökning ses här som en positiv aspekt enligt Kempe (2013), vilket bland
annat sker i form av en snabbhet och kapacitet att lagra data som därmed ökar spridningstakten
och analysförmågan. Studien av Kairo Future tar även fasta på negativa följder av
digitaliseringen såsom frågor om hur säkerheten av digitala dokument ska kunna säkerställas.
Studien menar dock att digital teknik i de allra flesta fall kan innebära en påtaglig inverkan på
framtiden i form av tillväxt (Kempe, 2013).
En beskrivning av digitaliseringens inflytande som också förekommer i rapporten på sidan 26
är inspirerad av Dr Ian Malcolm som påstår att: ”Digitaliseringen kan inte begränsas, den
bryter hela tiden ny mark, den hittar nya vägar och nya områden att tränga in i” (Kempe,
2013). Med det sagt vill Malcolm framföra att tekniken går mot att bli allt mer värdeskapande
för ekonomin och kan ha betydelse när det kommer till processer. Det bör dock nämnas att
digitaliseringen kan medföra problem. Exempelvis i form av svårare bedömning av huruvida
en rättvis bild visas samt hur tillförlitliga värdena på ett papper i ett system faktiskt kan
förväntas vara då utvecklingen bidrar till större risker (Kempe, 2013). Enligt Malcolms
anförande i Kempe (2013) kan ett exempel på risk utgöras av förfalskning av dokumentation.
Vidare beskrivs att det idag inte är helt ovanligt att teknik ersätter människors arbete i form av
robotar eller annan typ av tekniska fenomen för att öka effektivisering och automationen i
arbetet. Detta är något som numera pågår när det gäller redovisningstjänster (Kempe, 2013).
Kempe (2013) menar även att trender inom olika branscher i samhället som tas upp i studien
kan bland annat vara digital realtid, platsoberoende och ökad transparens vilket rör
digitaliseringens förlopp. Kairos studie beskriver också att verktyg som troligen kommer att
användas i framtiden inom redovisnings- och revisionsbranschen, vilket är mjukvara.
Mjukvaran kommer att kunna lära av historik och kompletteras med bland annat analystjänster
vilket benämns som automatisering med intelligens (Kempe, 2013).
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I denna studie avses begreppet förändring som en beskrivning av den utveckling som har skett
i arbetssättet för redovisningskonsulter i tidsspannet 1980/1990 till 2018, där vi befinner oss
idag.
Utvecklingen inom digitaliseringen har enligt Smith (2011) pågått under en längre period och
anses idag inte utgöra ett nytt fenomen för vare sig organisationer, samhället eller de
verksamma som arbetar i företagen. Skillnaden från början av digitaliseringens genomslag som
beskrivs ovan är att det idag sker förändring i varierad takt och hur stor förändringen är ser
annorlunda ut från år till år (Smith, 2011). Det kan uppkomma både fördelar och nackdelar i
och med att en implementering av digitalisering genomförs, exempelvis svårigheter med att få
system att interagera med varandra men likväl att övergången från analog till digital form
uppnås med god framgång (Kurtz, Herrera, & Moussali, 2006).
Trots att människor i större utsträckning idag är vana att röra sig i virtuella miljöer kan ändå en
viss grad av rädsla och oro påvisas för de föremål som ännu inte har tagits över av helt digitala
teknologier (Fors, 2010). Vidare menar Fors (2010) att en större del av förändringarna är mer
synliga för kunderna då de kan integreras i de digitala förändringsprocesserna på ett annat sätt.
Tidigare var en större del av förändringarna helt eller delvis osynliga för kunden, men i dagens
samhälle är digitaliseringen inte heller ett helt nytt fenomen för dem då förekomsten av datorer
i hemmen har pågått i årtionden (Hagberg, Sundström, & Egels-Zanden, 2016).
1.2   Problemdiskussion
Digitaliseringen av redovisningskonsulters arbetsuppgifter har kommit att medföra effekter i
olika former för yrkeskategorin och förväntas medföra fortsatt stor inverkan på branschen
(Sjöström, 2013). Vidare menar Sjöström (2013) att möjligheter i form av effektivisering och
automatisering gällande registrering av uppgifterna men även själva rådgivningsprocessen
kommer att behöva förändras.
Enligt Ghasemi et al (2011) har digitaliseringens spår i redovisningsbranschen fram tills idag
resulterat i nya former av exempelvis redovisningssystem och datorprogram. De nyare
redovisningssystemen har nått högre och mer avancerade nivåer genom utvecklingen av
digitala program tillsammans med en ökad användning av informationsteknologin (IT). De
digitaliserade

bokföringsprogrammen

kan

idag

bidra

till

att

en

mer

aktuell

redovisningsinformation kan påvisas, som därmed ger en mer korrekt syn på företaget och dess
löpande verksamhet (Ghasemi, Shafeipour, Aslani, & Barvayeh, 2011).
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Under digitaliseringens tidiga genomslag kunde det tidigt förutses att redovisningsbranschen
skulle behöva hantera stora förändringar inom en snar framtid (Fors, 2010). Arbetsuppgifter
såsom bokföring, hantering av löner, lagerhantering och konteringar är exempel på uppgifter
som redan tidigt från start digitaliserades och som därmed blev automatiserade med tiden
(Ghasemi, Shafeipour, Aslani, & Barvayeh, 2011). Forskare anser att redovisningskonsulters
arbete mer och mer genomsyras av rådgivning till sina kunder, snarare än att agera som enbart
bokförare (Goretzki, Strauss, & Weber, 2013). Andra forskare menar att det har uppkommit en
blandning av de båda yrkesrollerna som dels bokförare och dels rådgivare (De Loo, Verstegen,
& Swagerman, 2011).
Som ovan nämnt finns en rad olika förändringsprocesser som har gjort avtryck på
redovisningskonsulternas arbetsuppgifter i och med digitaliseringen och dess genomslag. Trots
att en stor förändring har skett är det enligt Carnegie & Napier (2012) bara början på en lång
resa som genomsyras av förändringsprocesser. Redovisningskonsulternas tidigare erkända
yrkesroll har dock förändrats då rådgivningen idag spelar en allt större roll i konsultens dagliga
arbete (De Loo, Verstegen, & Swagerman, 2011); (Goretzki, Strauss, & Weber, 2013).
Inom tidigare forskning har det enligt Yazdifar et al (2013) kunnat påvisas att digitaliseringens
genomslagskraft kan ses som antingen ett hot eller en möjlighet för arbetssättet för de som är
verksamma inom redovisningsbranschen. Digitaliseringen kan ibland upplevas ligga utanför
ledningens kontroll då dessa kan tvingas in i att följa med i utvecklingen (Yazdifar, Askarany,
Nasseri, & Moradi, 2013).
Ett företag vid namn Wint är ett exempel på ett redovisnings- och revisionsbolag som idag
kommit så långt i utvecklingen att de numera kallar sig för ett Techbolag (Marténg, 2017).
Björn Elfgren, VD för företaget Wint som bildades 2011, har lång erfarenhet av branschen och
han menar att Techbolag är branschens framtid (Marténg, 2017). Enligt företaget själva är de
kända för bland annat just automatisering och digitalisering och ligger långt före övriga
redovisning- och revisionsbyråer. Marténg (2017) menar vidare att uppfattningarna om Elfgren
skiljer sig åt då vissa menar att han är inspirerande och engagerade med innovativa lösningar
medan andra tycker att Elfgren styr branschen åt fel håll. I intervjun får Elfgren besvara frågan
om att företaget verkar arbeta för att redovisningskonsulten ska komma att avskaffas. Härvid
svarar Elfgren att han är spänd inför vad som kommer att hända inom branschen i sin helhet
och att branschen i det stora hela är konservativ och svårförändrad (Marténg, 2017).
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Enligt Carnegie & Napier (2012) står redovisningsbranschens arbetssätt inför en stor
förändringsprocess inom de närmsta åren till följd av digitaliseringens snabba utveckling.
Trycket utifrån samhället i stort kan ibland upplevas ligga utanför ledningens kontroll då
pressen att inte kunna konkurrera med de andra redovisningsbyråerna tvingar de enskilda
byråerna att följa med i digitaliseringens snabba utveckling (Yazdifar, Askarany, Nasseri, &
Moradi, 2013). Sjöström (2013) menar att den effektivisering och automatisering som hittills
har skett inom branschen bara är början på något mycket större. Vidare beskrivs att yrken inom
redovisning i framtiden kommer att behöva gå mer åt en rådgivande roll, vilket kan anses utgöra
en effekt till följd av digitaliseringens utveckling (Sjöström, 2013).
Stiftelsen för strategisk forskning har enligt Drew (2015) genomfört en studie gällande hur
automatiseringen kommer att slå mot olika branscher och specifika yrken i framtiden. Studien
påvisar att just redovisnings- och bokföringsassistenter löper en risk på hela 97 procent att helt
automatiseras i deras arbete (Drew, 2015). Inom de närmsta fem åren förutspås det att
programvaror som används inom redovisning som är helt molnbaserade och därmed
digitaliserade blir totalt avgörande för att kunna skapa konkurrensfördelar och öka
marknadsandelarna för företagen (Drew, 2015).
Det problem som uppsatsen ämnar fördjupa sig inom är således hur digitaliseringen har
förändrat redovisningskonsulters arbete och arbetssätt på ett mer djupgående plan än tidigare i
dagens verksamma redovisningsbransch. Tidigare forskning påvisar att branschen befinner sig
i ett förändringsstadium i detta nu (Carnegie & Napier, 2012); (Sjöström, 2013); (Yazdifar,
Askarany, Nasseri, & Moradi, 2013). I denna uppsats kommer den förändring som sker att
beskrivas än mer noggrant, samt huruvida den snabba utvecklingen som digitaliseringen har
medfört kan utgöra ett hot eller en möjlighet för verksamma redovisningskonsulter inom
redovisningsbranschen.
Det teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån är praktikerperspektivet som utgörs av
praktikteori. Kopplingen mellan problemformuleringen och praktikteorin utgörs av att studera
på vilket sätt digitalisering har förändrat redovisningskonsulternas arbetssätt, samt om de ser
förändringen som ett hot eller en möjlighet i deras yrkespraktik. Problemformuleringen
tillsammans med praktikteorins grundtankar om vad som kännetecknar en praktik och hur den
påverkas när en oberoende variabel, i detta fall digitaliseringen, implementeras i yrket studeras
därmed djupare. Det teoretiska perspektivet används för att uppnå en ökad förståelse kring
digitaliseringens

påverkan

på

redovisningsbranschen

6

och

yrkesverksamma

redovisningskonsulters yrkespraktik, vad den kännetecknas av och hur förändringen närmare
ser ut.
1.3   Problemformulering
De första avsnitten som utgör denna studie utmynnar i följande problemformulering:
På vilket sätt har digitaliseringens utveckling förändrat redovisningskonsulters arbete?
-   Uppfattar konsulterna denna förändring som ett hot eller en möjlighet i deras
yrkespraktik?
1.4   Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har förändrats i och
med digitaliseringen samt beskriva om konsulterna uppfattar digitaliseringen som ett hot eller
en möjlighet i deras yrkespraktik. Detta kan vara användbart dels för företag som är i
övergångsfasen med att implementera ett digitalt arbetssätt men också för verksamma
redovisningskonsulter som arbetar i större eller mindre utsträckning med digitala verktyg i
deras yrkespraktik. Detta för att se på hur digitaliseringens inverkan har förändrat
redovisningsbranschen och verksamma redovisningskonsulters praktik. Studien kan därmed
vara

användbar

både

för

redovisningsbyråer

och

verksamma

eller

blivande

redovisningskonsulter.
1.5   Avgränsning och ytterligare förtydliganden
Avgränsning för denna uppsats görs till redovisnings- och revisionsbyråer och utesluter därmed
verksamheter med annan inriktning än denna. Anledning till denna avgränsning är att underlag
för empirin ska kunna överföras till byråernas redovisningskonsulter och förändringen av
arbetssättet och karriärmöjligheter liksom hot inom branschen till följd av digitaliseringen.
Empiriskt underlag i studien som kommer användas för vidare analys och jämförelse med
teoridelen

avgränsas

till

enbart

redovisningskonsulter

samt

auktoriserade

redovisningskonsulter för att erhålla ett så rättvist resultat som möjligt. Begreppen
redovisningskonsult och auktoriserad redovisningskonsult definieras i avsnitt 2.2 och 2.2.3.
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KAPITEL 2- REFERENSRAM
Detta kapitel har delats upp i två avsnitt för att särskilja de nyckelbegrepp som behöver
beskrivas med hjälp av tidigare forskning tillsammans med den valda vetenskapliga teorin i
den

nästföljande

delen

av

referensramen.

För

att

kunna

besvara

den

valda

problemformuleringen kommer nyckelbegrepp såsom digitalisering, redovisningskonsult,
möjlighet, hot och praktik genom praktikteori att klarläggas. Begreppen kommer att definieras
samt diskuteras i detta kapital för att lägga en grund för tidigare studier och forskning inom
det valda området. Den teori som valts att appliceras på det valda studieområdet beskrivs och
diskuteras utförligt för att klarlägga varför den anses vara relevant i studien i avsnitt två.
Referensramen mynnar sedan ut i en analysmodell för att skapa en djupare förståelse för den
insamlade empirin som presenteras senare i uppsatsen.

DEL 1- Tidigare forskning
2.1  Digitalisering
I detta arbete definieras digitalisering som övergången från pappersform till digital form för
hantering av dokumentation.
Med begreppet digitalisering avses en användning av digitala teknologier med syfte att skapa
ytterligare möjligheter, exempelvis i form av tidseffektivitet (Grey & Rumpe, 2015). Med
digitala teknologier avses en innebörd av molnbaserade tjänster, portaler samt
redovisningsprogram som används helt digitalt och som därmed inte förekommer i pappersform
(Movin & Zandelin, 2009).
Ett annat liknande begrepp som är vanligt förekommande och som kan blandas ihop med
digitalisering är digitisering. Med detta begrepp avses en konvertering av information ur en
analog process som förvandlas till ettor och nollor (ComputerSweden, 2017). I denna studie
undersöks begreppet digitisering inte närmre, utan studiens omfattning sträcker sig till
digitalisering.
Att arbeta med digitalisering inom företag innebär enligt Kane et al (2014) att automatisera
processer för att uppnå en högre effektivitet. Många företag använder sig idag av molnbaserade
tjänster och enheter för uppsamling av data, vilket automatiskt medför att informationen
befinner sig ”i molnet i luften”. Detta medför därmed att informationen blir tillgänglig oavsett
geografisk position (Kane, Palmer, Philips, & Buckley, 2014).
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Fors (2010) menar att digitaliseringen därmed kan konkretiseras som någonting som är ständigt
växande och som i nuläget inte helt har uppnåtts i full skala. Digitalisering kan ses som ett ännu
delvis obesvarat och dynamiskt koncept där det pågår en ständig process med medvetenhet om
vad digitaliseringen kan omfatta i exempelvis öppenhet och känslighet (Fors, 2010).
Digitalisering kan även ses som en slags omvandling som bör beaktas internt inifrån
verksamheten (Hagberg, Sundström, & Egels-Zanden, 2016). Detta kan därmed appliceras på
studiens valda perspektiv, vilket är redovisningskonsulternas.
Digitaliseringen kan medföra både positiva och negativa effekter, vilket vidare kommer att
beaktas i studien. Exempelvis kan en möjlighet med digitaliseringens snabba utveckling vara
att tidsåtgången till specifika redovisningsuppgifter såsom konteringar effektiviseras nämnvärt
om dessa inte behöver utföras manuellt, för hand (Grey & Rumpe, 2015). Trots att
digitaliseringen har utvecklats mycket och i snabb takt de senaste årtiondena ses ämnet ändå
aktuellt enligt Fors (2010). Ingen vet exakt vart digitaliseringens utveckling kan hamna med
beaktande av säkerhetsfrågor och dess känslighet, vilket kan ses som en negativ aspekt av den
snabba utvecklingstakten. Det kan därmed konkluderas att det förekommer både positiva och
negativa effekter i och med digitaliseringen och dess snabba framväxt (Fors, 2010); (Grey &
Rumpe, 2015).
Då uppsatsen ämnar beskriva hur förändringen, i och med digitaliseringens snabba utveckling,
har påverkat redovisningsbranschen och verksamma redovisningskonsulter ges en kort
tillbakablick på vad som har skett de senaste årtiondena i form av den tekniska utvecklingen. I
denna studie avses begreppet förändring som en beskrivning av den utveckling som har skett i
arbetssättet för redovisningskonsulter i tidsspannet 1980/1990 till 2018, där vi befinner oss
idag.
Först i slutet av 1970-talet kom datorn att implementeras mer och mer i organisationer och dess
verksamhet (Cöster & Westelius, 2016). Programspråk började utvecklas i början av 80-talet
och flertalet programspråk utvecklades som resulterade i exempelvis bokföring,
konteringshantering, ordbehandlingar och kalkylprogram. Programmen som utvecklades blev
snabbt populära och spreds snabbt bland företag som viktiga verktyg för att kunna hantera
bokföring och konteringar på ett helt nytt sätt (Cöster & Westelius, 2016).
Utvecklingen inom ämnet digitalisering har enligt Smith (2011) pågått under en längre period
och anses idag inte utgöra ett nytt fenomen för vare sig organisationer, samhället eller de
verksamma som arbetar i företagen. Skillnaden från början av digitaliseringens genomslag som
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beskrivs ovan är att det idag sker förändring i varierad takt och hur stor förändringen är ser
annorlunda ut från år till år (Smith, 2011). Det kan uppkomma både fördelar och nackdelar i
och med att en implementering av digitalisering genomförs, exempelvis svårigheter med att få
system att interagera med varandra men likväl att övergången från analog till digital form
uppnås med god framgång (Kurtz, Herrera, & Moussali, 2006).
2.1.1   Automatisering och effektivisering
Tidigare forskning som har presenterats i referensramen påvisar att yrkesrollen som
redovisningskonsult har förändrats under de senaste decennierna.
Redovisningsbranschen står enligt Ghasemi et al (2011) inför en stor förändring i form av ökad
digitalisering, nya tekniker och en ständig eftersträvan mot att effektivisera och automatisera
arbetet. Förändringarna består främst av den teknologiska utvecklingen (Yazdifar, Askarany,
Nasseri, & Moradi, 2013). Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulternas arbete anses
utgöra en effektivisering som kan bestå av dels en tidsbesparing men även en kostnadsbesparing
(Ghasemi, Shafeipour, Aslani, & Barvayeh, 2011). Den automatisering som har vuxit fram kan
enligt Bodaghi (2015) bidra till att föra organisationen mål och syften framåt. Bodaghi (2015)
menar

att

automatisering

kan

öka

effektiviteten,

lönsamheten

och

hastigheten.

Automatiseringen som har skett på kontoren och inom kontorsarbetena har kunnat leda till att
arbetet kan genomföras mer noggrant vilket även kan leda till bättre beslutsfattande (Bodaghi,
2015).
2.2  Redovisningskonsulter
Definitionen av en redovisningskonsult är enligt FAR Online (2018) en person som agerar som
företagets högra hand gällande frågor som rör ekonomi, bokföring, administration och
affärsutveckling. En redovisningskonsult ses av många företag som en oumbärlig resurs för
företagets utveckling och effektivisering i en värld omgiven av varaktiga konkurrenter som
verkar i samma bransch (Damasiotis, Trivellas, Santouridis, Nikolopoulos, & Tsifora, 2015).
En redovisningskonsults arbetsuppgifter kan enligt FAR Online (2018) närmare beskrivas som
en person som biträder externa uppdragsgivare med olika typer av redovisningstjänster och
rådgivning kring det aktuella företagets ekonomiska situation. Enligt Framtid (2017) kan
arbetsuppgifter variera med allt ifrån att biträda organisationer som är av mindre typ till hjälp
med

delar

av

företagets

bokföring

eller
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kontoavstämningar.

Det

finns

även

redovisningskonsulter som helt sköter all löpande redovisning och även upprättar såväl
månads- som årsbokslut och diverse deklarationer (Framtid, 2017).
Ett arbete som redovisningskonsult innebär enligt FAR Online (2018) mycket varierande
arbetsuppgifter och det fordrar därmed en bred kunskap inom ämnet. Vidare beskrivs enligt
FAR Online (2018) att redovisningskonsulter dagligen arbetar nära de externa kunderna i deras
arbete och i den dagliga verksamheten, både i små företag men även större i varierande
branscher. Konsulten erbjuder flera olika tjänster beroende på vad det externa företaget anser
sig behöva hjälp med (Damasiotis, Trivellas, Santouridis, Nikolopoulos, & Tsifora, 2015). I en
värld med en ständig digitalisering och effektivisering i framkant fordras det att de externa
bolagen väljer rätt redovisningskonsult för det specifika behovet för att maximera utvecklingen
och effektivisera bolaget på bästa sätt (FAR Online, 2018).
Arbetsuppgifter som ofta förekommer vid beskrivningen av redovisningskonsulters yrkesroll
och dess praktik återfinns hos flertalet redovisningsbyråer. Redovisnings- och revisionsbyrån
PricewaterhouseCoopers, PwC, är ett av de ledande företagen inom branschen vilket tillhör the
Big Four byråerna som erbjuder redovisningstjänster (PwC, 2018). På byråns hemsida beskrivs
redovisningskonsultens arbetsuppgifter som bokföring, bokslut, fakturahantering och lön med
mera. PwC menar att kunden erhåller ett större utrymme för företagande genom att anlita
bolaget för digital administration av bland annat de beskrivna uppgifterna ovan (PwC, 2018).
Utöver det beskrivs det på företagets hemsida att de arbetar med digital plattform som företaget
ser som unik. Plattformen menar PwC (2018) ger en möjlighet att sköta hanteringen av
företagets ekonomi var och när som helst i och med företagets digitala arbetssätt.
En annan byrå inom branschen är EY, även tillhörande byråerna som utgörs av the Big Four. I
ett pressmeddelande publicerat i november 2017 beskriver EY att redovisningskonsulters
arbetsuppgifter ska utgöras av bland annat bokföring och fakturahantering där de ser
konsulterna som en tillgång för att säkerställa kundens redovisning och rapportering (EY,
2017). I pressmeddelandet beskrivs också att utvecklingen av digitala verktyg sker i
rekordsnabb takt och beskriver byråns satsning på dessa verktyg som viktig tillsammans med
redovisningskonsulternas breda kompetens.
Redovisningsbyrån Deloitte inkluderas som ovan nämnda byråer i the Big Four och belyser
också att det pågår en trend i form av digitalisering av samhället vilken de anser viktig för deras
klienter (Deloitte, 2015). De nämner även att dess ekonomifunktion dagligen arbetar med att
möta utmaningar och möjligheter till följd av förändringar inom bland annat teknologin. Genom
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att arbeta med att möta förändringarna anser Deloitte (2015) att det är ett försök till att möta
marknadens behov till följd av den snabba utvecklingen. Företaget beskriver att deras tjänster
inom redovisning omfattar bland annat löpande redovisning, upprättande av bokslut och
deklarationer men också att tjänsterna inom redovisningen innefattar rådgivning och analys
(Deloitte, 2018).
Det finns inte mycket genomförd forskning om specifikt redovisningskonsulter men området
expanderar i form av att forskning håller på att genomföras på bredare front idag än för några
år sedan enligt De Loo et al (2011). Forskningen utgörs av redovisningskonsulternas
arbetsuppgifter, vilka ständigt förändras till följd av digitaliseringens snabba utveckling. I
artikeln beskrivs att några forskare dels anser att konsulterna fortfarande är rena bokförare,
medan andra påstår att rollen mer och mer går över till att bli rådgivande för det externa
företaget som anlitar redovisningskonsulterna (De Loo, Verstegen, & Swagerman, 2011). Detta
leder oss in på att vidare studera hur redovisningskonsulterna själva uppfattar yrkesrollen och
hur deras uppfattningar om digitaliseringen ser ut.
2.2.1   Redovisningskonsulter kontra redovisningsekonomer
En redovisningskonsult definieras som en rådgivare som arbetar på uppdrag av kunder inom
många olika branscher, som därmed ger konsulterna god kännedom om olika kunders behov
och branscher (Srf konsulterna, 2015). En redovisningsekonom är enligt Srf konsulterna (2015)
anställd av ett företag och arbetar med företagets interna redovisning samt andra ekonomiska
aktiviteter som förekommer i verksamheten. En redovisningsekonom arbetar inte med externa
kunder, utan är verksam inom företagets egen regim (Framtid, 2017). En ekonom som är
verksam och anställd på en redovisningsbyrå kallas därmed redovisningskonsult (Framtid,
2017).
Skillnaden mellan redovisningskonsulter och redovisningsekonomer tas upp i detta avsnitt för
att påvisa skillnaden och därmed fastställa att resultatet i denna uppsats endast kan överföras
till redovisningskonsulter vilka arbetar på redovisningsbyråer.
2.2.2   Auktorisation av redovisningskonsulter
Titeln som auktoriserad redovisningskonsult, ARK, innebär att konsulten innehar en
kvalitetsstämpel

och

en

tydlig

yrkesidentitet

redovisningskonsult (FAR Online, 2018).
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som

professionell

auktoriserad

Redovisningskonsulter blir auktoriserade genom att som medlem i FAR även uppfylla vissa
invalskrav. Vidare beskrivs enligt Far Online (2018) att konsulten måste vara verksam inom en
revisions- eller redovisningsbyrå, inneha en akademisk företagsekonomisk utbildning sedan
tidigare samt ha utfört tre till fem års praktik med specifika tjänster inom redovisning. Efter en
förutbestämd auktorisationsdag har konsulten antingen uppfyllt kraven för auktorisation eller
inte och kan därmed, om provet är godkänt, titulera sig som auktoriserad redovisningskonsult
(Far Online, 2018).
2.3   Digitaliseringens möjligheter för redovisningskonsulter
Fördelarna med att digitalisera redovisningen och effektivisera redovisningskonsulternas
arbetsuppgifter kan vara många (Ghasemi, Shafeipour, Aslani, & Barvayeh, 2011). Att hantera
och lagra redovisningen i digitala program kan bidra till att allt mer arbete sker automatiserat,
vilket i förlängningen kan leda till tidsbesparingar i arbetsprocessen (Bodaghi, 2015). Ghasemi
et al (2011) menar även att redovisningskonsulterna inte behöver lägga ner samma tid på att
kunna upprätta och presentera de finansiella rapporterna för hand vilka fordras i exempelvis
årsredovisningar. Numera sker vanligen utförandet istället med hjälp av digitala verktyg
(Ghasemi, Shafeipour, Aslani, & Barvayeh, 2011).
Den effektivisering som enligt Ghasemi et al (2011) blir möjlig i och med digitaliseringens
genomslagskraft leder i sin tur till effektiva besparingar på både tid och kostnader, vilket även
Alles (2015) argumenterar för.
Företagen kan enligt Autor (2015) också spara in på kostnader som uppkommer till följd av
manuellt arbete för att kunna öka lönsamheten i förlängningen. Minskade kostnader kan därmed
istället användas till andra tjänster då en utveckling i form av digitaliseringen ofta skapar nya
behov och vidare efterfrågan på både produkter och tjänster (Autor, 2015).
Sammanfattningsvis kan konstateras att digitaliseringen medför viktiga fördelar för dels
medarbetare inom organisationen såsom redovisningskonsulter, men även för verksamheten i
organisationen i det stora hela (Alles, 2015); (Autor, 2015); (Bodaghi, 2015); (Ghasemi,
Shafeipour, Aslani, & Barvayeh, 2011). Möjligheterna presenteras till följd av tidigare
forskning för att se på hur det stämmer överens med konsulternas egen uppfattning och ligger
således till grund för analys på området under analysdelen i studien.
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2.4   Digitaliseringens hot för redovisningskonsulter
Som ovan nämnt kan det finnas ett flertal fördelar med digitaliseringens utveckling, men det
finns även nackdelar som behöver tas i beaktande (De Loo, Verstegen, & Swagerman, 2011).
IT-baserade tjänster kan enligt Ali et al (2015) i förlängningen leda till problem gällande
säkerheten. Exempel på säkerhetsproblem är juridiska frågor gällande tillgången till materialet
för användarna, som ibland kan omfattas av sekretess och därmed inte vara menat för samtliga
i organisationen (Ali, Khan, & Vasilakos, 2015). Även Fölster (2015) belyser nackdelarna med
digitaliseringens påverkan på traditionella arbetena som helt kan komma att ersättas av dess
implementering och därmed effektivisering av arbetsuppgifterna. I och med att informationen
kan digitaliseras och därmed lagras helt digitalt kan detta medföra problem för företaget
(Fölster, 2015). Om exempelvis känslig information ges tillgång till för de personer, vilka
informationen inte är riktad till, kan detta utgöra en nackdel för verksamheten (Ali, Khan, &
Vasilakos, 2015).
Det kan även förekomma motstånd inom företaget gällande organisatoriska förändringar som
beskrivs i en kvalitativ studie gjord av Oreg (2006) vilket ses viktigt att beakta i denna studie
för att behålla neutralitet. Vidare beskrivs att cheferna i organisationen försöker undkomma
motståndet som uppkommer eftersom det kan påverka verksamheten i form av negativa
aspekter gällande diverse förändringar, vilket kopplas till ett förändrat arbetssätt i denna studie.
Det kan även förekomma motstånd till små såväl som stora förändringar som kan vara
nödvändiga i organisationen (Oreg, 2006).
Organisationer har stått inför stora förändringar bara de senaste årtiondena på grund av den
tekniska

utvecklingen

(Yazdifar,

Askarany,

Nasseri,

&

Moradi,

2013).

Organisationsförändringar kan mottagas på olika sätt inom olika företag och verksamheter, men
det är inte ovanligt att individer känner ett visst motstånd till större förändringar (Oreg, 2006);
(Yazdifar, Askarany, Nasseri, & Moradi, 2013). Förändringar kan tas emot både positivt och
negativt av de verksamma inom organisationen (Oreg, 2006). Enligt Oreg (2006) försöker
chefer motverka att motstånd uppkommer då det kan påverka organisationen på ett negativt
plan. Medarbetarnas attityd mot förändringar som uppkommer kan påverka den generella
inställningen till hela verksamheten menar författaren till artikeln. Positiva attityder och åsikter
om förändringar kan dock öka chanserna till att fler blir positiva, vilket i sin tur kan leda till ett
bättre resultat för hela verksamheten (Oreg, 2006).
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Den största orsaken till att motstånd och missnöje uppstår är att individerna känner en rädsla
eller ett hot för det okända som grundar sig i den osäkerhet som råder kring en ny förändring
(Oreg, 2006). Effektiviseras arbetet och driften i organisationer kan de anställda känna att de
inte längre behövs i organisationen till följd av en teknologisk utveckling (Helliwell & Fowler,
1994).
Den mänskliga arbetskraften som utövas i organisationer överlever genom utbildning där nya
färdigheter kan uppnås och arbetsmarknaden kan därmed anpassas till utvecklingen inom
teknologin (Frey & Osbourne, 2016).
Hoten till följd av digitaliseringen presenteras av tidigare forskning för att se på hur det stämmer
överens med konsulternas egen uppfattning och ligger således till grund för analys på området
under analysdelen i studiens femte avsnitt.
DEL 2- Vetenskaplig teori kopplad till ämnesvalet
2.5  Praktikteori
Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats som har valts för att förstå och tolka den
insamlade empirin är praktikteori, practise theory. Teorin valdes som stöd i uppsatsen för att
läsaren av denna studie ska erhålla ökad förståelse för vad som medföljer vid en förändring för
en praktik, i denna uppsats beskrivet som en förändring av arbetssättet. Följt av detta förväntas
en förståelse för hur det förändrade arbetssättet kommer att påverka yrkesutövandet för
verksamma konsulter att uppbäras.
I denna studie används praktikteorin för att se på hur teorin kring studiens frågeställning
stämmer överens med verkligheten. Med verkligheten avses i denna studie empiriskt underlag
i form av semistrukturerade intervjuer med redovisningskonsulter. Att jämföra verkligheten,
redovisningskonsulternas uppfattningar, med tidigare forskning och vetenskap på området
tillsammans med teorin kan medföra stöd för hur dessa variabler förhåller sig till varandra.
Nedan presenteras huvuddragen i den valda teorin för att ge läsaren en överblick över de
grundtankar som teorin bygger på och ge en större förståelse för hur denna kan kopplas till
studien.
Förgrundsfiguren till praktikteorin är Theodore Schatzki. Teorin har sin utgångspunkt i analyser
av människor och deras vardagliga praktik. Studeras människors praktik kan de företeelser som
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finns i organisationer förstås och därmed förklaras djupare, i och med den variation som
förekommer i individers olika praktiker enligt Schatzki (2010).
”A practice is a temporally evolving, open-ended set of doings and sayings linked by
practical understandings, rules, teleoaffective structures, and general understandings”Theodore Schatzki
Schatzki summerar med enklare ord vad som avses med en praktik genom att beskriva att en
praktik är en sammansättning av handlingar och ord som är kopplade till praktiska förståelser,
regler, strukturer och överenskommelser. Det praktikteoretiska perspektivet kan förklara hur
människor i olika praktiker interagerar, hur de kan relatera till varandra samt hur de utvecklar
professionalitet (Schatzki, 2001).
Schatzki belyser vidare att handlingarna är lika viktiga som orden eftersom de båda
sammansättningarna kan förändra meningen av en kontext, en förändring som tar form. Enligt
Schatzki (2001) är handlingar och ord något som kan forma en uppgift, som tillsammans med
flera uppgifter, sätts ihop i ett projekt som är vanligt förekommande i yrkeslivet.
Praktikteorin har utvecklats i syfte att fördjupa förståelsen för vad som kan forma, upprätthålla
och transformera praktiker men även vad som kan medföra att praktiker begränsas och gör
dessa instabila (Fenwick, Edwards, & Sawchuk, 2011). Forskning om människors olika
praktiker är inte ett nytt fenomen, dock har forskningen skett mestadels inom filosofi och
sociologi (Corradi, Gherardi, & Verzelloni, 2010). Enligt Corradi et al (2010) har det växt fram
ett intresse för att studera praktiker i organisationer från 1990-talet och framåt. Anledning till
att ett intresse för att studera praktik har vuxit fram är att de finns ett behov av att finna nya
perspektiv på hur människor praktik ser ut och kan förändras till följd av yttre faktorer som
påverkar organisationen (Corradi, Gherardi, & Verzelloni, 2010).
2.5.1   Schatzkis fyra element i praktikteori
Praktikteori grundar sig i att studera analyser av människor och dess praktik. Teorin ser inte
kunskap som något som innehas, utan något som istället utageras kunskapsmässigt.
Enligt Schatzki (2001) består praktik i fyra viktiga element:
o   Practical understanding- En vetskap om vad som ska göras, en praktisk förståelse för
praktiken som utövas.
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o   Rules- Avser instruktioner, regler och regleringar. Hur saker utförs i praktiken är
centralt, tillsammans med vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.
o   Teleoaffective structures- Avser människor värderingar. Aktiviteter i praktiken som
utförs i organisationen möter känslor och humör hos de som utför praktiken.
o   General understandings- En generell förståelse för hur saker och ting hänger ihop och
hur en förändring kan ske. Detta element genomsyras i organisationer som strategier
och visioner.
Genom dessa fyra element sammanlänkas en praktik enligt Schatzki (2001).
Det första elementet avser enligt Schatzki (2001) att veta vad som ska utföras samt hur
identifikation och reaktion till något sker. Kopplingen till redovisningsbranschen och
redovisningskonsulter är konsulternas förståelse för hur arbetet ska utföras samt i vilken
utsträckning de använder digitala verktyg. Det andra elementet i praktikteori består i regler,
instruktioner och regleringar (Schatzki, 2001). Att förstå hur saker utförs och vad som är tillåtet
i den praktik som utövas förstås genom regler och i denna studie inom redovisningskonsulters
praktik. Det tredje elementet avser enligt Schatzki (2001) att beskriva människors handlingar i
praktiken. Aktiviteter som uppstår i organisationen möter även människors känslor och humör.
I denna studie avses teleoaffective structures det motstånd som kan förekomma i och med
förändringar som är nödvändiga i en praktik tillsammans med en rädsla inför vad som kan anses
vara ovisst. Redovisningskonsulterna kan inneha en rädsla för digitaliseringen, och den
förändring som sker och har skett enligt Oreg (2006). Det sista elementet avser enligt Schatzki
(2001) generella förståelser för hur interaktion sker och fungerar. Kopplingen till
redovisningskonsulter avses i denna studie som den förståelse som konsulterna bör inneha för
att arbetet kan komma att förändras till följd av digitaliseringen.
2.5.2   Praktikteori och redovisningskonsulters arbete
Praktikteorin kan kopplas till olika yrkesgrupper och dess praktik. I denna studie görs
kopplingen mot redovisningskonsulter och deras yrkespraktik i förhållande till teorin. I det
empiriska avsnittet kommer det undersökas ytterligare hur konsulterna uppfattar den förändring
som sker och förväntas ske samt dess påverkan på arbetspraktiken. Teorin avser att belysa
förändringen av den yttre påverkan, i denna studie i form av digitaliseringens genomslagskraft
på redovisningsyrket.. Att därmed ställa redovisningskonsulternas yrkesroll i relation till
praktikteorin och koppla samman dessa skulle kunna medföra en bredare uppfattning om hur
förändringen av praktiken har trätt fram och i sin tur påverkat konsulternas arbetssätt.
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Schatzkis fyra element kopplas till denna studie på så sätt att studien avser att beskriva
förändringen som sker i arbetspraktiken utifrån digitaliseringens inverkan. Schatzkis första
element handlar om en vetskap om vad som ska utföras vilket kan kopplas till konsulternas
arbetssätt och hur digitaliseringen kan ha haft inverkan på hur arbetssättet ska utföras, i form
av riktlinjer i arbetspraktiken. Det andra elementet berör regler, instruktioner och regleringar
för att veta hur saker ska utföras i praktiken och vad som är tillåtet i specifikt
redovisningskonsulternas praktik. Handlingar som möter känslor utifrån människor som verkar
i organisationen, vilket är Schatzkis (2001) tredje element kopplas i denna studie till en rädsla
för digitaliseringen och det motstånd som enligt Oreg (2006) och Yazdifar et al (2013) kan
uppkomma till följd. Det sista elementet som berör hur en generell förståelse för varför arbetet
utförs som det gör kan kopplas till huruvida redovisningskonsulterna innehar en förståelse för
hur arbetet kan behöva förändras till följd av digitaliseringen.
Med avstamp i att praktikteorin beskriver typiska egenskaper som kännetecknar ett yrkes eller
en yrkesrolls praktik föll valet på att använda denna teori i denna uppsats. Denna teori ger denna
studie möjlighet att kunna analysera och öka förståelsen för specifikt redovisningskonsulternas
praktik i förhållande till digitaliseringens snabba utveckling. Denna studie kan kopplas till vad
som kan känneteckna och påverka ett yrkes praktik när en förändring sker i omvärlden, i detta
fall i form av digitalisering samt hur ändrade vanor och en gemensam förståelse kring
arbetssättet påverkar. Valet av praktikteorin i förhållande till vår studie kan således kopplas till
att vi önskar beskriva den förändring som har skett i redovisningskonsulters arbetssätt och
arbetspraktik till följd av digitaliseringen. Schatzkis praktikteori kan därmed hjälpa oss att
förstå hur redovisningsyrket som en praktik ser ut och har sett ut, samt se på hur yrket har
påverkats till följd av att en stor förändring sker i det omkringliggande samhället,
digitaliseringen.
2.6  Analysmodell
En analysmodell har upprättats för att utgöra en struktur för frågornas innehåll och för att visa
studiens uppbyggnad i bild och form.
Modellen används vidare för att behålla en röd tråd i intervjuguidens utformning, vilka är
skrivna med huvudområden och underfrågor därtill för att erhålla neutralitet i frågorna. Dessa
ligger senare till grund för att analysera resultatet av empiriskt innehåll tillsammans med teori
för att slutligen erhålla en slutsats av problemformuleringen i denna studie.
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Figur 1, analysmodell
Ovan upprättad analysmodell används för att underbygga analysen i denna studie under kapitel
5.
Modellen visar den oberoende variabeln digitalisering inom redovisningsbranschen som i sin
tur påverkar den beroende variabeln förändrad yrkespraktik. För att kunna beskriva
förändringen

av

yrkespraktiken

till

följd

av

digitaliseringens

inverkan

på

redovisningskonsulters arbete återfinns fyra element i i Schatzkis praktikteori i ovan modell.
De fyra elementen återfinns närmre i avsnitt 2.5.1. Elementen avser att vidare bidra till att
beskriva och underbygga analysen som förs mellan teori och insamlad empiri.
Enligt Schatzki (2001) består praktik av fyra viktiga element vilka beskrivs vara practical
understanding, rules, teleoaffective structures och general understanding. I analysmodellen
presenteras dessa begrepp på svenska för att utgöra grundstenar för analys tillsammans med
empiriska fynd och tidigare forskning. Benämningarna av elementen är översatta enligt följande
och kommer sedermera benämnas enligt svensk definition nedan:
•   Practical understanding = Arbetets innehåll
•   Rules = Regler
•   Teleoaffective structures = Värderingar i arbetet
•   General understanding = Gemensam förståelse
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I denna studie ses de fyra elementen kunna ligga till grund för vad en praktik kan innebära och
vidare kommer dessa begrepp att analyseras i förhållande till vad redovisningskonsulterna
anförde under intervjuerna. Dessa begrepp finns även kopplade till intervjuguiden och vid
upprättandet av frågeformuläret. Kopplingen kan utgöra en grund för beskrivningen av det
förändrade arbetssättet för redovisningskonsulterna till följd av digitaliseringen och följaktligen
vilka hot och möjligheter som framträder. De hot och möjligheter som identifieras som en följd
av digitaliseringen inom redovisningen förväntas kunna förstås och förklaras med hjälp av
praktikteori och de definierade elementen.
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KAPITEL 3- METOD
Insamlad empiri blir nödvändig för att problemfrågorna ska kunna besvaras tillsammans med
uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. I följande kapitel presenteras och motiveras
metoden för att samla in studiens empiri samt val av studieobjekt. En förklaring om hur
informationssökningen har gått till beskrivs även, samt avslutande reflektioner kring metoden
och hanteringen av källkritik.
3.1   Val av ämne
Den bakomliggande faktorn för valet av ämne uppkom genom en studie av en artikel som
publicerades i Tidningen Balans år 2015. Artikeln berör ämnet framtidens digitalisering och
redovisningskonsulters arbetssätt (Hadjipetri Glantz, 2015).
Ämnet digitalisering anses idag utgöra ett aktuellt ämne att titta på då teknologin ökat i
samhället över lag, likväl som inom redovisningsbranschen (Deloitte, 2015). Denna studie tar
fasta på att beskriva förändringen för redovisningskonsulternas praktik i och med
digitaliseringens snabba utveckling.
3.2  Forskningsstrategi
Syftet med denna studie var att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har förändrats i
och med digitaliseringen samt beskriva om konsulterna uppfattar digitaliseringen som ett hot
eller en möjlighet i deras yrkespraktik. I och med rapportens syfte användes en kvalitativ
forskningsmetod genomgående i rapportens uppbyggnad tillsammans med en abduktiv ansats
vilka beskrivs och motiveras nedan.
Kvalitativ forskning beskrivs enligt Bryman & Bell (2017) ofta av hur olika individer tolkar
och uppfattar en ständig förändring inom den sociala verkligheten. Exempelvis genom
besöksintervjuer där en närmare kontakt knyts med informanterna vilket avser resultera i
djupare svar på de frågor som ställs (Bryman & Bell, 2017). Studien förväntades växla mellan
teori och empiri under arbetets gång. Detta ger möjlighet till att hämta in mer teoretiskt material
till följd av nya perspektiv som träder fram under empirisk insamling (Alvehus, 2013). Val av
den abduktiva ansatsen motiverades därmed kunna ge en viss tyngd och föra studien framåt
genom att hålla en röd tråd till följd av det växelvisa förhållningssättet teori och empiri emellan.
Då syftet med studien var att genomföra en beskrivning och analys av huruvida digitaliseringen
förändrat

redovisningskonsulternas

arbetspraktik

21

användes

även

en

tolkande

forskningsmetodik, hermeneutik. Hermeneutiken beskrivs som en inriktning inom vetenskapen
där fokus ligger på att studera, tolka och öka förståelse på ett djupare plan (Davidson & Patel,
2011). Den exakta innebörden av ordet hermeneutik kan preciseras som en typ av lära för
tolkning och därtill konsten att förklara något specifikt enligt Davidson & Patel (2011).
Denna inriktning användes vidare som forskningsansats för att skapa förståelse för hur
redovisningskonsulterna uppfattar digitaliseringen. För att ge ökad förståelse för
uppfattningarna genomfördes besöksintervjuer med redovisningskonsulter för att klarlägga
deras uppfattningar kring vald problemformulering. Redovisningskonsulterna bestod av två
skilda kategorier av konsulter i denna studie. Kategorierna bestod av erfarna konsulter inom
branschen som arbetat dels med pappersarbete och gått över till digitala verktyg, tillsammans
med kategorin konsulter som inte besatt lika lång erfarenhet och således fått starta sin karriär
direkt in i digitala verktyg. De två kategoriseringarna möjliggjorde att intressanta aspekter
uppkom för att se på förändringen inom redovisningens praktik och yrkesrolls utveckling.
En intervjuundersökning genomfördes där informanterna fick öppna frågor med avsikt att
vidare leda till fördjupande diskussioner kring konsulternas uppfattningar och egna erfarenheter
kring digitaliseringen inom redovisningsbranschen. Frågorna strukturerades i enlighet med
studiens analysmodell för att referensram och empiriskt material skulle följa samma struktur
och för att dessa två avsnitt på ett tydligt sätt låg till grund för jämförelse i studiens analysdel.
3.3   Val av metod för undersökningen
En kvalitativ forskningsmetod har valts för att studera problemet och för att klarlägga syftet
med uppsatsen. Bakomliggande grund för val av metod utgörs av Bryman och Bells (2017)
resonemang som menar att en kvalitativ karaktär på forskningsmetod skapar möjlighet för en
mer djupgående studie.
Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer med kvalificerade redovisningskonsulter vilka
utfördes via besöksintervjuer och det mestadels på plats på byråerna eller på annan bestämd
plats i form av konferensrum eller liknande miljö samt några via telefon.
Innan intervjun delades information ut till informanterna rörande studiens bakgrund, syfte och
problembakgrund samt problemformuleringen. Intervjuguiden tillsammans med frågorna
skickades inte ut till informanterna innan intervjutillfället ägde rum. Detta för att undvika
förberedda och givna svar på de frågor som ställdes.
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Att intervjua informanten på plats upplevdes ge utrymme för följdfrågor men också för
reflektion över kroppsspråk som kunde leda oss in på följdfrågor av olika slag utöver vad
frågeformuläret bestod av.
Om redovisningskonsulterna inte hade någon invändning mot det spelades intervjun in för att
inget material i form av svar skulle gå till spillo och på så vis påverka intervjuns kvalité. Detta
då inspelning av intervju medförde ett bättre fokus på frågorna istället för att återge nedskrivna
svar. Svaren sammanställdes sedan i efterhand med hjälp av transkribering av det inspelade
materialet.
Sammanställningen av intervjuerna genererade till stor del en enhetlig bild av konsulternas svar.
Diskussioner uppkom vid sammanställning av intervjuerna och likheter och skillnader
redogjordes sedan i det empiriska avsnittet.
3.3.1   Semistrukturerade intervjuer
Att genomföra intervjuer är inom den kvalitativa forskningsmetoden en attraktiv och välanvänd
metod för att samla in data och därigenom erhålla empiri (Bryman & Bell, 2017). I vår studie
låg vikten vid att samla in svar från informanterna som var tillräckligt detaljerade för att kunna
anses utgöra empiriskt underlag för studien. Val av intervjumetod blev därmed
semistrukturerade intervjuer med verksamma redovisningskonsulter vilka innehade varierad
arbetslivserfarenhet inom yrkesrollen. Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman och Bell
(2017) att föredra när intervjuer med ett tydligt fokus och tema ska genomföras då möjlighet
ges att få svar på redan nedskrivna frågor.
Under en intervju som är uppbyggd som semistrukturerad krävs det att den som intervjuar aktivt
lyssnar och kan ställa relevanta följdfrågor för att kunna påverka innehållet (Alvehus, 2013).
Då det användes relativt öppna frågor under intervjuerna kom inte några givna svarsalternativ.
Detta minskade i sin tur risken för att den som blev intervjuad skulle påverkas och ge styrda
svar, vilket Bryman & Bell (2017) också beskriver som vanligt förekommande under intervjuer.
Intervjuguiden som återfinns i bilaga 2 i denna studie användes under intervjuerna som
genomfördes med redovisningskonsulterna. Frågorna har utformats i intervjuguiden och
ställdes i den ordning som visas i guiden, dels för att enklare erhålla struktur men även för att
följa det upplägg som förekom i teorikapitlet. Detta är dock enligt Bryman och Bell (2017) inte
nödvändigt. De sju teman som förekommer i intervjuguiden utgjordes således av;
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1.   Frågor av mer personlig karaktär och främst karriären
2.   Utbildning och erfarenheter
3.   Digitalisering och teknisk utveckling
4.   Förändrat arbetssätt - Arbetsuppgifter idag jämfört med tidigare
5.   Möjligheter med digitaliseringen för arbetssättet - redovisningskonsulters praktik
6.   Hot med digitaliseringen för arbetssättet - redovisningskonsulters praktik
7.   Framtiden inom branschen
Frågorna i intervjuguiden kopplades även samman med Schatzkis fyra element som beskrivs
närmre i avsnitt 2.5.1. Det första elementet som utgörs av arbetets innehåll innefattar
arbetsuppgifternas karaktär idag jämfört med tidigare. Detta riktade sig framförallt till de äldre
konsulterna, men även för de yngre som också svarade på skillnader och likheter i
arbetsuppgifterna. Det andra elementet, regler, kopplades till digitalisering och teknisk
utveckling där bland annat standardisering av arbetsuppgifterna togs upp. Det tredje elementet
som består av värderingar i arbetet kopplades till frågorna kring hot och möjligheter till följd
av det förändrade arbetssättet och baserades således på vad konsulterna själva värderar i sitt
arbete, exempelvis vad de ansåg utgöra hot och möjligheter till följd av digitaliseringen. Det
fjärde och sista elementet som utgörs av en gemensam förståelse kopplades till vad de ändrade
arbetsuppgifternas karaktär medför för konsulterna när det gäller förståelse för att arbetet
förändras och utförs digitalt i större utsträckning.
Huvudfokus var att intervjuerna skulle belysa studiens viktigaste begrepp och förhålla sig till
dem. Begreppen som relaterades till studien, vilka även stod i fokus i intervjuguiden, var
digitalisering, förändring, förändrat arbetssätt och praktik vilket utgjordes av yrkespraktiken
samt hot och möjligheter till följd för yrkesrollen.
Intervjuguiden ansågs utgöra en grund för att behålla syftet med studien under intervjuerna och
för att inte informanterna skulle sväva iväg från studiens röda tråd alltför mycket. Begreppen
som intervjuguiden innehöll utgjorde ett viktigt fokus genom hela arbetet och sågs därmed som
betydelsefullt att inte frånträda under intervjuerna.
Totalt genomfördes 9 besöksintervjuer med verksamma redovisningskonsulter med blandad
längd på arbetslivserfarenhet inom området och därtill 4 telefonintervjuer. Vi önskade få
tillgång till fysiska möten med redovisningskonsulterna i den mån det gick vilket också var vår
tilltänkta metod från början. Utfallet blev som tänkt till största del, men kompletterades med
telefonintervjuer med konsulter som informanterna rekommenderade i samband med att de blev
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intervjuade. Att några intervjuer således genomfördes via telefon berodde dels på
informanternas tidsbrist för ett fysiskt möte och dels på att det ansågs praktiskt i och med
geografiskt avstånd.
3.4  Urval
Urvalspopulationen för denna studie bestod av redovisningskonsulter och auktoriserade sådana
som arbetar på de fyra största revisionsbyråerna i Sverige, the Big Four, tillsammans med
mindre byråer runt om i Jönköping med omnejd. Anledningen till att redovisningskonsulter
användes var att intervjuer genomfördes på the Big Four, vilket som tidigare nämnt innebär
PwC, EY, KPMG och Deloitte tillsammans med verksamma redovisningskonsulter på mindre
byråer. Redovisningsekonomer omfattades således inte av denna studie, då vi sökte informanter
som arbetar med konsultverksamhet på byråer.
För att samla in riktig och trovärdig empirisk data har det varit viktigt att finna informanter som
stämmer bra in på två önskvärda kriterier i denna studie. Informanterna valdes ut på nedan
angivna sätt för att kunna besvara problemformuleringen i studien. Att urvalet utsågs på ett sätt
som inte klassas som slumpmässigt kallas för att urvalet gjordes på ett målstyrt sätt (Bryman &
Bell, 2017).
De två kriterier som togs fram för att utse informanterna till studien fastställdes främst av två
kategoriseringar. Dessa kategorier utgjordes dels av konsulter med lång erfarenhet vilka arbetat
med både pappersarbete och digitala fenomen inom redovisningen och dels konsulter med inte
riktigt lika lång erfarenhet vilka endast arbetat med redovisning digitalt. Kategoriseringen av
informanterna avsågs bidra till en beskrivning av förändringen av redovisningskonsulternas
arbetspraktik. Trots att redovisningsassistenter uteslöts intervjuades redovisningskonsulter som
var något mindre erfarna när det gäller verksamhetstid inom branschen och således inte
innehade lika lång erfarenhet som konsulterna vilka verkat inom branschen under en längre tid.
De konsulter som hade långvarig erfarenhet inom branschen förväntades se på digitaliseringens
snabba

utveckling

och

omkringliggande

faktorer

på

ett

visst

synsätt

medan

redovisningskonsulter som kategoriserades som nyare i branschen inte förväntades veta något
annat än den redovisning som idag sker till stor del i form av digitala verktyg. Att ställa dessa
perspektiv i förhållande till varandra förväntades ge förklaringsmodeller tillsammans med teori
och vetenskapliga källor som studerats tidigare för uppsatsens slutresultat.

25

De konsulter som intervjuades kontaktades genom telefon och e-post och valdes sedan ut i
turordning efter att de besvarade förfrågan för att boka in en intervju. De tillfrågade konsulterna
arbetade dels inom the Big Four i Sverige men även på mindre byråer där ambitionen från
början var att alla tillfrågade byråer skulle inkluderas, vilket även blev utfallet.
Platserna för intervjuerna ägde rum i Jönköping, då författarna av denna uppsats är bosatta i
staden. Byråerna som blev intervjuade var bland annat PwC, EY, KPMG och Deloitte i
kombination med flera mindre byråer som inte ingick i the Big Four.
3.5  Informationssökning
Sökning av information bestod dels av vetenskapliga artiklar och litteratur i teoridelen för att
tillsammans med insamlingen av empiri ligga till grund för resultat och analys. Dessa två delar
önskades komplettera varandra på så sätt att empirin kompletterar teorin och tvärt om.
Inledningsvis söktes information brett inom ämnet av såväl vetenskapliga artiklar som
nyhetsartiklar för att ge en intressant bakgrund för studien och väcka läsarens intresse. Därefter
utvecklades sökningarna för att smalna av antal träffar genom att lägga till sökord för att kunna
ringa in fältet på ett bättre sätt.
Sökningarna har skett i databaserna Business source premier, Emerald Insight och Ulrichsweb.
De flesta artiklar som använts i studien utgjorde av peer-reviewed standard, följaktligen
vetenskapligt granskade. Nedan presenteras en litteraturförteckning för att visa hur
litteratursökningen gått till och hur artiklarna som arbetet består av har valts ut. Genom denna
förteckning har sökningen bidragit till att finna det fält som studien avsåg studera.

Databas:

Sökord

Antal
träffar

Granskade Urval 1 Urval 2
(peer
(lästa
(valda
reviewed) artiklar) artiklar)

Sökord 1

Accounting history

1624

1024

Sökord 2

Sökord 1+ past

11

10

Sökord 3

Sökord
1+2+digitalization

69

24

Business
source
premier

26

4

3

Sökord 4

Sökord
future

Databas:

Sökord

1+2+3+ 9

9

Antal
träffar

Emerald
Insight

4

3

Granskade Urval 1 Urval 2
(peer
(lästa
(valda
reviewed) artiklar) artiklar)

Sökord 1

Accounting history 2130
digitalization

560

Sökord 2

Sökord
present

1+past 555

198

Sökord 3

Sökord
accounting
(subject)

1+2+ 187

21

Sökord 4

Sökord
20
1+2+3+accounting
history (keyword)

9

Databas:

Sökord

Antal
träffar

Granskade Urval 1 Urval 2
(peer
(lästa
(valda
reviewed) artiklar) artiklar)

Sökord 1

Sökord
digitalization
accounting

410

78

Sökord 2

Sökord
1+accountants,
change

310

25

8

4

Sökord 3

Sökord
1+2+ 69
business
and
economics (subject)

32

6

2

Ulrichsweb

2

1

8

4

3.6  Analys av data
Analysmodellen i avsnitt 2.6 låg till grund för att beskriva studien i en visuell bild och för
upprättande av frågeformuläret inför insamling av kvalitativ data, i denna studie intervjuer med
redovisningskonsulter.
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Valet av referensram grundade sig på att uppsatsskrivarna till denna studie ringat in fältet
genom ovan tabell i avsnitt 3.5 som beskriver hur informationssökningen har gått till. Genom
att ha granskat fältet har ramen med tidigare forskning på området valts ut, vilken senare
analyserades med insamlad empiri och underbyggande teori.
Analys av insamlad empiri i förhållande till referensramen utfördes genom att sammanställa
insamlat material från genomförda intervjuer genom transkribering och på så sätt gick det
använda analysunderlagen i textat format. Därefter jämfördes intervjusvaren mot varandra
samtidigt som svaren ställdes mot den teoretiska och vetenskapliga delen av referensramen i
denna studie. Områdena vilka utgjordes av frågornas indelning gicks igenom med fokus på ett
område i taget för att ge förutsättning för en rättvis analys. Materialet var förhållandevis
omfattande sett till mängd och antalet informanter.
Konsulternas uppfattningar ställdes mot varandra för jämförelse och i sin tur jämfördes det med
referensramen i studien. Analysen genomfördes i kronologisk ordning utifrån detta arbete och
intervjuernas uppbyggnad och med hjälp av en utformad tabell som återfinns under bilaga 4 för
informanternas svar på de olika områdena. Den upprättade tabellen syftade till att ge en bättre
översikt på områdena som frågorna utgjordes av och således för att lättare relateras och
jämföras i förhållande till varandra i analyskapitlet.
Att analyskapitlet var uppbyggt på samma sätt som referensramen och insamlad empiri avsågs
kunna medföra en enhetlig struktur vilken följdes genomgående genom hela arbetet samt för
att underlätta bearbetning av materialet. Detta har beaktats som viktigt enligt författarna av
denna studie trots att visst material ur empiriskt underlag ansetts spretigt i viss mån. Materialet
har kunnat jämföras med referensramen och kunnat stödja i vissa avseenden medan det i andra
avseenden utgjorts av skilda meningar bland konsulterna, exempelvis delade meningar kring
större och mindre byråers påverkan av digitaliseringen.
Tillvägagångssättet för analys av data inleddes med läsning av transkriptionerna för att därefter
tematisera innehållet. Teman som framträdde var bland annat ökad effektivisering och
standardisering till följd av att konsulterna börjat använda sig av digitala arbetssätt mer och
mer. Standardiserade arbetsuppgifter och effektiviseringen av dessa mynnade ut i ökad
tillgänglighet, ökad transparens, ökat arbete i realtid och nya typer av säkerhetsaspekter. De
teman som framträdde under intervjuerna analyserades sedan med hjälp av praktikteorins fyra
element.
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Analysdelen bestod dels av enskilt arbete från författarna av denna uppsats men också av
samordnat arbete för att lyfta ut det mest relevanta material för studien. Likheter och skillnader
togs upp rörande samtliga områden som denna studie belyste och avsåg att beskriva vilka bestod
av digitalisering, förändring, praktik, hot och möjlighet.
Detta utgjorde grund för analys och i sin tur underlag för slutsats för studien beträffande hur
digitaliseringen förändrat konsulternas arbetssätt och i sin tur dess yrkesroll. De mest väsentliga
delarna av analysen och resultatet av den presenterades i slutsatsen i kapitel 6 i denna studie.
3.7  Metodreflektion
För att erhålla ett så välgrundat resultat som möjligt var ett av urvalskriterierna indelning av
redovisningskonsulter i två kategorier beskrivna i avsnitt 3.4 för urval. Nedan diskuteras
tillförlitlighet, deltagarvalidering, överförbarhet och studiens pålitlighet och konfirmering,
vilka utgör underkategorier. Dessa underkategorier anses enligt Bryman & Bell (2017) utgöra
en grundsten för en trovärdig studie. Vidare menas enligt Bryman & Bell (2017) att en kvalitativ
studie bör lägga extra fokus på studiens tillförlitlighet, vilket följaktligen kunde appliceras på
denna studie.
3.7.1   Tillförlitlighet
Erhållande av empiriskt material som gick hand i hand med referensramen samt valda teorier
var viktigt för att erhålla trovärdighet i studien vilket också Bryman & Bell (2017) beskriver.
De menar vidare att det är särskilt angeläget att lägga vikt vid tillförlitlighet då kvalitativa
studier utförs. Därmed ansågs denna studies tillförlitlighet ökas genom vald metod av kvalitativ
data. Empiriinsamlingen medförde ett erhållande av nytt material som kunde ställas mot
tidigare forskning för att kunna beskriva likheter och skillnader i förändringen till följd av
digitaliseringens inverkan. Samband mellan teori och empiri kunde därmed ses viktig för att ge
ökad trovärdighet av studiens resultat.
3.7.2   Deltagarvalidering
Bryman & Bell (2017) definierar deltagarvalidering som en bekräftelse av informanterna för
huruvida det empiriska underlaget ses som korrekt utifrån informanternas syn innan det ska
analyseras. Vid deltagarvalideringen får informanterna som svarat på intervjun en chans att se
till att de uppfattar datainsamlingen, i detta fall svaren på intervjun, som korrekt utifrån deras
egen uppfattning (Bryman & Bell, 2017).
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Vidare har informantdeltagarna möjlighet att ändra sina svar vilket medförde både för- och
nackdelar för resultatet menar Bryman & Bell (2017). Fördelen var att informanterna kunde
känna sig trygga under intervjun och på så sätt bidra med mer information då denne var
medveten om att materialet kommer att få granskas igen innan vidare analys. Enligt Bryman &
Bell (2017) är dock en nackdel som kan uppkomma, att möjligheten till valideringen ger
informanterna utrymme att vilja ta bort information som kan anses viktig vid analys av
resultaten.
3.7.3   Överförbarhet
Bryman och Bell (2017) beskriver att vid kvalitativa studier karaktäriseras datainsamlingen
som djupgående. Detta eftersom insamlingen av data görs av individer vilket därmed bygger
på individernas erfarenheter, uppfattningar och deras åsikter. Överförbarheten, vid en kvalitativ
studie som denna, kunde därmed inte anses vara direkt överförbar eftersom studiens empiriska
underlag utgjordes av redovisningskonsulters uppfattningar. Dessa kan innehålla ett
förhållningssätt som inte bestod i en neutral karaktär i förhållande till ämnet som undersöktes.
Resultaten i denna studie grundades på redovisningskonsulters uppfattningar och det var
därmed viktigt att aspekten om överbarhet togs upp. Resultaten kunde inte helt överföras till
branschen som undersöktes vilken är redovisningsbranschen i detta fall. Anledningen är att
resultatet beror till stor del på vem som tillfrågades. För att komma runt överförbarhetens
problem i denna studie har flertalet byråer tillfrågats och konsulter med olika lång erfarenhet
förekommer i studien för att ge en något större bredd i resultatet.
Vidare kan det enligt Bryman och Bell (2017) vara svårt att replikera den kvalitativa
undersökningen. Vid en upprepning av studien går det således inte att förvänta sig exakt samma
resultat som vid första tillfället. Tidsspannet menar Bryman och Bell (2017) kan ha en inverkan
på studiens resultat, vilket således betyder att om studien görs om längre fram kommer detta
förmodligen inte att generera samma resultat som idag.
3.7.4   Pålitlighet och konfirmering
Enligt Bryman och Bell (2017) avses en studies pålitlighet, även kallat reliabilitet inom studier
med kvalitativ ansats, vara avhängigt i hur utfallet skulle bli om undersökningen genomfördes
på nytt. Eftersom studien avsåg att undersöka redovisningskonsulters uppfattningar, om hur
digitaliseringen förändrat arbetssättet, skulle utfallet inte bli detsamma om undersökningen
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gjordes om på nytt med nya konsulter. Detta påverkade således studiens trovärdighet om denna
aspekt beaktas.
Det ansågs viktigt beakta att studien skulle komma att påverkas negativt om informanterna inte
tolkade frågorna vid intervjuerna på samma sätt som författarna till denna studie (Bryman &
Bell, 2017). Vid missförstånd som detta kunde studiens resultat således komma att försämras.
För att erhålla ökad pålitlighet har innehållet kunnat säkerhetsställas genom granskning av
utomstående part (Bryman & Bell, 2017). Detta ansågs vara av vikt för trovärdigheten då det
empiriska underlaget bestod av redovisningskonsulternas uppfattningar.
Författarna till en studie påverkar också resultatet enligt Bryman och Bell (2017) genom
exempelvis personliga egenskaper, värderingar och erfarenhet. Det gör att även författarnas
personlighet kan ha haft inverkan på denna studies resultat.
För att komma runt problemen så gott det gick har intervjuerna utgjorts av så neutral karaktär
som möjligt för att informanterna inte skulle bli styrda av frågorna som ställdes. Därför har
frågorna endast varit ett fåtal och mestadels har det endast samtalats om teman där underfrågor
ställts om så behövts. I övrigt har samtalen följt teman och informanterna har kommit in på
önskat spår på egen hand vilket var önskvärt för att erhålla ett än mer rättvist resultat och en
ökad trovärdighet.
3.7.5   Metodkritik
Problembakgrund och diskussion utgjordes av både vetenskap och nyhetsartiklar ur Tidningen
Balans. Medvetenhet rådde om att Tidningen Balans inte är av vetenskaplig karaktär och den
har därmed använts för att skapa intresse och betona vissa punkter i uppsatsen.
Val av litteratur och artiklar av vetenskaplig karaktär förhöll sig främst till så ny publicering
som möjligt. Vissa artiklar och andra böcker som berör ämnet och anses hänförliga för att
besvara problemformuleringen och klarlägga syftet har dock använts då det ansågs finnas
anledning till detta för att kunna beskriva förändringen av redovisningskonsulternas yrkesroll
och praktik. Beaktande av att artiklarna som är av något äldre slag motiveras med att de
behövdes för att kunna beskriva utvecklingen från pappersform till digital form. Detta ansågs
relevant då det i uppsatsens inledning redogörs för digitaliseringens definition.
Studien vid namn Framtidens rådgivning, redovisning och revision – En resa mot 2025 utgiven
av företaget Kairos Future ansågs vara aktuell för uppsatsen då studien berör framtiden och
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studien sträcker sig till år 2025. Publikation för studien var år 2013 och ansågs aktuell inom
området än idag. Kairos Future är ett företag som konsulterar företag och andra
sammansättningar inom kategorin för att förstå och utveckla organisationens framtid. Det bör
beaktas att Kairos studie är genomförd på uppdrag av FAR, vilket kan medföra att det som
framkommer i denna studie därmed kan anses vinklat. Det ansågs därmed vara av relevans att
kritiskt granska studien genom att även lyfta fram negativa aspekter av digitaliseringen, då
Kairos studie påvisar positiva aspekter. Artikeln av Orman (2013) valdes exempelvis ut för att
komplettera referensramen med negativa aspekter och för att lägga grund för att ett neutralt
förhållningssätt till digitaliseringens snabba utveckling togs i anspråk vid insamling av
empiriskt material.
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KAPITEL 4- EMPIRI
Detta kapitel innehåller en presentation av de informanter som förekommer i studien samt en
överskådlig tabell som delger ytterligare information om de genomförda intervjuerna.
Resultaten från de genomförda intervjuerna presenteras vidare efter faktorerna i den valda
analysmodellen. En sammanfattning av de viktigaste resultaten från den insamlade empirin
presenteras avslutningsvis.
4.1   Inledning och presentation av informanter
Insamling av empirin utgjordes av 13 intervjuer med verksamma redovisningskonsulter med
blandad arbetslivserfarenhet samt utbildningsbakgrund. De informanter som förekommer i
studien presenteras i en tabell för att ge en överskådlig bild av intervjuerna och dess
informanter. Den arbetslivserfarenhet som förekom var allt ifrån 1-2 års erfarenhet av
branschen till mer erfarna redovisningskonsulter som hade varit verksamma i branschen sedan
senare delen av 80-talet och under 90-talet. Räckvidden av erfarenhet gav automatiskt ett brett
perspektiv på hur digitaliseringen har förändrat redovisningskonsulternas arbetssätt samt deras
egen uppfattning om den snabba utvecklingen. Räckvidden utgör även studiens begränsning för
vilken tid förändringen avser att beskriva.
Intervjuerna som genomförts blev inspelade då samtliga konsulter samtyckte till detta. Vid
varje intervju tillfrågades även konsulterna om de ville medverka med namn eller önskade
anonymitet i studien, varvid några av de som blev intervjuade önskade att vara anonyma. För
att garantera konsulternas anonymitet användes exempelvis enbart benämning informant 1 och
2 under de fall där konsulterna önskade att medverka anonymt. När inbjudan för en intervju
skickades ut användes ett målstyrt urval där det efterfrågades verksamma redovisningskonsulter
som varit aktiva i minimum 1 år i branschen. Någon specifik IT-kompetens efterfrågades inte
då önskan var att samla in information om olika redovisningskonsulters blandade erfarenhet av
branschen och det digitala arbetssättet, för att kunna beskriva den förändring som skett.
Nedan presenteras de redovisningskonsulter och auktoriserade redovisningskonsulter som
förekommer i studien grupperat i två kategorier. Ena kategorin utgörs av redovisningskonsulter
som har arbetat < 5 år i branschen och den andra kategorin utgörs av mer erfarna
redovisningskonsulter där den verksamma arbetstiden är > 5 år. Datum, namn, om konsulten
inte valt att vara anonym, samt vilken typ av intervju och dess sammanlagda intervjulängd visas
nedan i tabellerna för att ge en överskådlig bild av hur empirin samlades in. Vid citering i det
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empiriska kapitlet i denna uppsats används alias vid benämning av redovisningskonsulterna för
att det ska gå att se vem av konsulterna som sa vad. Detta då konsulterna blivit lovade detta vid
intervjutillfällena oavsett om de valde att vara anonyma i uppsatsen eller inte. Beteckning av
informanterna kommer således att ske med alias.
Informant 1-4
Kategori ny i branschen (arbetslivserfarenhet upp till 5 år)
Datum

Informant

Tid på Tid
som Typ av intervju
byrån
redovisningskonsult

Intervjulängd

2018-02-27

Anonym,
PwC

1 ½ år

1 ½ år

Besöksintervju

00:48:02

2018-02-27

Anonym,
Deloitte

3 ½ år

3 ½ år

Besöksintervju

00:46:13

2018-03-06

Fredrik
Andreasson,
KPMG

3 ½ år

3 ½ år

Besöksintervju

01:02:05

2018-03-23

Sofie
Axelsson,
PwC

4 ½ år

4 ½ år

Telefonintervju

00:39:56

Informant 1-9
Kategori längre branschvana (arbetslivserfarenhet 5 år och mer)
Datum

Informant

Tid på Tid
som Typ
byrån
redovisningskonsult intervju

2018-03-05

Anonym,
PwC

20 år

6-7 år

Besöksintervju

00:35:43

2018-03-06

Joakim
Carlsson,
KPMG

13 år

11 år

Besöksintervju

01:02:05

2018-03-09

Martin
Johansson,
BDO

2 år BDO

7 år

Besöksintervju

00:44:22
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av Intervjulängd

5
år
Dextra
2018-03-09

Sofia
5 år
Carlsson, EY

5 år

Besöksintervju

00:47:28

2018-01-14

Frida
Fredriksson,
PwC

14 år

7 år

Telefonintervju 00:41:20

2018-03-23

Carina
Hedrum,
PBAB

14 ½ år

28 år i branschen,

Telefonintervju 00:40:02

2018-03-23

Linda
Andersson,
PwC

8 år

8 år

Telefonintervju 00:39:56

2018-03-26

Sanja Skiljo, ½ år
WINT

8 år

Telefonintervju 00:36:01

2018-04-04

Tobias
Ahlstrand,
Grant
Thornton

10 år

Besöksintervju

10 år som
auktoriserad
redovisningskonsult

2 år

00:55:07

Den tidsmässiga skillnaden i intervjuernas sammanlagda längd beror på att konsulterna svarade
olika mycket eller lite, samt i vilken grad strukturen i intervjuguiden kunde hållas. Samtliga
intervjuer som utfördes, besöks- samt telefonintervju, genomfördes med intervjuguiden som
grund. Vid två tillfällen intervjuades två konsulter samtidigt, detta för att de hade en varierad
arbetslivserfarenhet inom branschen som ansågs skulle kunna bidra med ytterligare information
samtidigt som det var en tidseffektiv åtgärd. Det upplevdes inte att konsulterna påverkades av
varandra under intervjuerna, och inte heller att svaren påverkades av vad konsulterna anförde
sinsemellan. Trots det bör det beaktas att så skulle kunna vara fallet, vilket kritiskt granskades
i bearbetningen av det insamlade materialet då likheter och skillnader i konsulternas svar
noggrant jämfördes.
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Mindre erfarna konsulter som hade arbetat upp till 5 år utgjordes av 4 redovisningskonsulter.
De informanter som hade 5 års erfarenhet eller mer inom branschen uppgick till 9 st. Totalt
genomfördes därmed 13 intervjuer.
4.2   Digitaliseringens effekter på redovisningsyrket
Alla informanter som deltog i studien bekräftade att digitaliseringen har förändrat arbetssätten
avsevärt och det i stor utsträckning. ”Digitaliseringen har haft en otroligt stor inverkan på hela
branschen” uppkom återkommande i flertalet intervjuer i något olika utformning. Samtliga som
intervjuades ansåg sig vara väl insatta i digitaliseringen och dess arbetssätt. Ett citat som
förekom i ett flertal intervjuer i något varierad form var ”Har man glömt datorn hemma kan
man lika gärna vända och åka hem direkt”. Detta citat antyder att redovisningskonsulternas
arbetssätt har förändrats till stor del på grund av den tekniska genomslagskraften som har blivit
utbrett bara de senaste årtiondena. Utan tekniska hjälpmedel som exempelvis datorer och
Smartphones ansåg många konsulter att de inte kunde genomföra sitt arbete, vilket
genomsyrades mest under intervjuerna med de yngre redovisningskonsulterna. ”Vi yngre kan
ju inte förstå ett arbetssätt som inte är genomsyrat av tekniska hjälpmedel” är ett citat som
förekom under en intervju med Anders tillhörande den yngre kategorin.
Några redovisningskonsulter anförde att de upplevde att storleken på byrån påverkade hur
insatta de var i de digitala arbetssätten. Större byråer hade, enligt en yngre konsult,
begränsningar i hur långt och snabbt de kunde ta digitaliseringen då en utveckling och
förändring krävdes på alla byråer och inte enbart på det lokala kontoret. ”Jag tycker att
utvecklingen går för långsamt eftersom vi är en stor byrå där beslut måste fattas i så många
led innan vi kan implementera nya arbetssätt” menade Anders. Konsulten menade att trots att
större byråer anses ligga i framkant beträffande digitalisering upplevde denne ändå att
utvecklingen gick för långsamt på grund av den tröghet som kan förekomma gällande
beslutsfattande i större organisationer. Samtidigt anförde en annan konsult med några års
erfarenhet som arbetade på en mindre byrå att de inte hade någon brådska med att digitalisera
sig fullt ut, då de enbart var få verksamma konsulter på kontoret som därmed inte stördes
nämnvärt av ett par pärmar och rent pappersarbete. ”Vi är bara tre som arbetar med redovisning
här så jag kan tänka mig att större byråer har större nytta av digitaliseringen då de enklare
kan samverka med varandra” menade Johan som varit verksam på en mindre byrå i några år.
Även andra redovisningskonsulter påtalade att digitaliseringen har påverkat olika
redovisningsbyråer i olika grad beroende på deras storlek och kundkrets. Digitaliseringens nytta
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gjorde antagligen, enligt en mer erfaren konsult vid namn Lisa, en större påverkan på större
byråer där fler redovisningskonsulter arbetade och kunde samverka med varandra digitalt. Å
andra sidan anförde några av både de yngre och äldre konsulterna tvärt om, att mindre byråer
hade det enklare att implementera digitala verktyg då de kunde välja mer fritt inom
organisationen och ta snabbare beslut som inte ska gälla hela organisationen. ”Tidsspannet
mellan att ett beslut fattas till verkställande tror jag kan gå snabbare på mindre byråer där inte
hela organisationen behöver förändra sitt arbetssätt för att ett kontor väljer att göra det”
anfördes vidare av redovisningskonsulten Johan. Det kan således ur denna aspekt ses som en
fördel att vara en mindre byrå. Här beskrevs vidare att det givetvis krävs en insats i form av att
ta steget att satsa på digitaliseringen och implementera de digitala verktyg som visat sig vara
en resa där energi behövs för att erhålla förändringen menade konsulten vidare. Konsulten Anna
som varit verksam i drygt 3 år beskrev det som att det inte kan ske över en natt. Det kan
konkluderas att det råder delande meningar gällande hur större och mindre byråer påverkats av
digitaliseringen enligt konsulterna.
Sammanfattningsvis kan konstateras att under intervjuerna framkom att digitaliseringen hade
haft olika grad av genomslagskraft på redovisningskonsulternas arbetssätt samt i vilken
utsträckning digitaliseringen i stort hade genomsyrats på byråerna. Detta berodde ofta på hur
länge konsulterna hade verkat i branschen och därmed deras arbetslivserfarenhet samt storleken
på redovisningsbyrån. Vi upplevde, tillsammans med vad konsulterna anförde, att de
storleksmässigt mindre byråerna inte var lika digitalt utvecklade jämfört med de större.
4.2.1   Digitalisera eller dö- digitaliseringen ses som ett måste
Under de år och årtionden som de olika konsulterna hade verkat inom redovisningsbranschen
berättade samtliga att arbetssättet har förändrats, mer eller mindre beroende på erfarenhet. Att
upprätta månads- och årsbokslut har gått till att vara helt eller delvis digitalt från rent
pappersarbete för de allra erfarnaste redovisningskonsulterna. Diverse redovisningsprogram
och digitala verktyg har bidragit till att konsulterna numera exempelvis kan scanna in
leverantörsfakturor och bifoga underlag till verifikationer digitalt. Ett av företagen som ligger
långt fram inom digitaliseringen inom branschen och idag redan är helt digitaliserat menar att
det de i nuläget arbetar med är automatisering, exempelvis i form av AI, artificiell intelligens.
”Man kommer ha en AI som gör det mesta och som kan automatisera, vi har en AI som heter
Glenn som redan har ersatt en eller två personer”. Redovisningskonsulten Lisa anförde att
trots att en AI redan har börjat ersätta fysiska personer är de anställda inom företaget inte oroliga
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för att bli helt ersatta, eftersom konsulten menade att det alltid kommer att behövas en mänsklig
faktor bakom en sådan process. ”AI kommer nog att integreras ännu mer framöver”, menade
även Klara som är verksam på en av de större byråerna inom the Big Four, där de ännu inte
börjat använda sig av artificiell intelligens, AI. Begreppet avser en intelligens som uppvisas
direkt av maskiner som kan likställas med en människas egen intelligens beskrev Klara när
frågan om vad AI innebär togs upp.
Under intervjun med Klara berättade hon vidare om att hon märkt en påtaglig utveckling i det
digitala arbetssättet enbart under hennes verksamma tid inom redovisningsbranschen om cirka
3 ½ år. ”Trots att jag bara varit verksam i lite drygt 3 år har jag märkt en påtaglig skillnad i
arbetssättet bara under dessa få år”. I början av informantens karriär användes flertalet fysiska
pärmar med papper som innehöll underlag, verifikationer och deklarationer. I dagens
arbetssituation berättade konsulten att runt 20-30 procent av arbetet med löpande bokföring och
bokslut innehöll enbart pappersarbete, resterande del av bokföringen och att upprätta bokslut
utfördes helt digitalt i digitala redovisningsprogram. Byråerna där informanterna verkar har
kommit olika långt inom omvandlingen från pappersform till digital form. Samtliga konsulter
menade att digitaliseringen är något som påverkar branschen och som byråerna arbetar aktivt
med. ”Digitalisera eller dö. Gör man det inte så skulle jag säga att man är död” var ett citat
som framkom under en av de sista intervjuerna med redovisningskonsulten Claes. Konsulten
menade vidare att: ”Om inte redovisningsbranschen väljer att digitalisera sig så är det som så
att det är andra aktörer som kommer upp och digitaliserar och automatiserar”. Det är en
ganska omfattande resa som sker” uttryckte sig konsulten Isabell.
Konsulter med längre erfarenhet inom branschen kunde, naturligt sett, ge oss mer information
om hur digitaliserings snabba utveckling hade sett ut de senaste årtiondena. Digitaliseringen
inom redovisningsbranschen innebar, för många konsulter som blivit intervjuade, att rent
pappersarbete hade minskat och istället ersatts av digitala hjälpmedel. ”Förr kom kunderna in
med tjocka luntor med papper och underlag som vi först då kunde börja stansa in, idag skickas
mycket digitalt och inscannat” menade Maria. De konsulterna med mer erfarenhet nämnde
nästan direkt i början av intervjuerna att hanteringen av papper i form av exempelvis underlag,
fakturor, deklarationer och andra bokföringsrelaterade dokument hade minskat avsevärt i och
med att den digitala hanteringen har ersatt den manuella hanteringen. De yngre konsulterna
anförde att de mer eller mindre har kastats in i digitaliseringens utbredda värld och att de inte
kunde tänka sig hur det är möjligt att genomföra en löpande bokföring och att upprätta bokslut
utan en dator och digitala bokförings- och bokslutsprogram. ”Vi yngre kastas in i
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digitaliseringen på ett annat sätt och vi vet inte så mycket om andra arbetssätt heller” menade
Anders som varit verksam på en större byrå i drygt 3 år. Här handlar det enligt de flesta
konsulterna om att hänga med på ”resan” från pappersform till digital form. ”Hänger man inte
med på resan nu så har det tåget gått senare” menade en mer erfaren konsult vid namn Maria
när digitaliseringens snabba resa diskuterades under en genomförd intervju.
Samtliga informanter anförde och höll med om att det är av allra största vikt att byrån hänger
med i den tekniska utvecklingen och de digitala arbetssätten, oavsett om de tillfrågade
konsulterna arbetade på en större eller mindre byrå. Att inte hänga med i utvecklingen redan nu
skulle, enligt de allra flesta konsulterna, resultera i att den aktuella byrån inte längre skulle
kunna överleva och konkurrera med övriga i branschen som hade anammat utvecklingen på ett
större plan. ”Antar man inte utmaningen med att digitalisera sig tror jag tyvärr inte att man
kommer att överleva så länge till” anförde Maria vidare.
Vissa menade att det just nu pågår en övergångsfas och att det även handlar om vad kunden
förväntar sig. Några anförde även att det råder något slags generationsskifte som påverkar hur
dels medarbetarna men också kunderna vill ha det. Andra konsulter menade att åldern inte
spelade någon roll för hur inställningen till digitaliseringen såg ut, utan menade istället att det
beror på personlig inställning och hur förändringsbenägen konsulten är som individ.
4.2.2   Förekommer motstånd i och med digitaliseringen?
Flertalet eller nästan uteslutande har alla konsulter varit positiva till den digitala utvecklingen
inom redovisningsbranschen och arbetssättet. Någon framförde att det hade upplevts ett visst
motstånd från de äldre kollegorna som hade arbetat inom branschen länge, redan innan
digitaliseringen tog fart, men det kunde ändå konstateras att de allra flesta var positiva trots att
det stött på ett visst motstånd. ”Ålder spelar absolut en stor roll men det kan även handla om
hur förändringsbenägen en person är” anförde Lisa. Några konsulter hade delade meningar
kring hur ålder kunde spela roll där vissa menade att det istället handlade om en personlig
inställning för hur förändringen mottogs inom organisationen i och med digitaliseringen.
Under intervjuerna anförde några konsulter att trots att ett visst motstånd kunde uppkomma i
takt med att arbetsuppgifter digitaliserades försökte de aktivt arbeta för att medarbetarna även
skulle beakta och kunna ta till sig ett nytt arbetssätt. Konsulterna som innehade en mer ledande
roll och ansvar för övriga redovisningskonsulter framförde att de, trots ett visst motstånd, kände
att de lyckades genomföra implementeringen av ett nytt arbetssätt eller ett nytt digitalt
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bokföringsprogram. ”Tror vi inte själva på ett nytt arbetssätt är det svårt att övertyga
medarbetarna och i förlängningen även kunderna” som Klara beskrev det. De anförde att byrån
tvingades att hänga med i utvecklingen för att kunna konkurrera med andra inom branschen.
4.2.3   Redovisningskonsulterna framhåller effektivisering och tillgänglighet
Syftet med digitaliseringen var enligt många redovisningskonsulter att bidra till att kunna
effektivisera arbetssättet. ”Det absolut största syftet med digitaliseringen är effektiviseringen
som följer” och ”Den effektivitet som uppkommer i och med digitaliseringen anser jag är det
huvudsakliga syftet” var två citat som förekom under en intervju med Johannes och Anders, en
i vardera kategori redovisningskonsulter. Effektiviseringen som kan uppkomma till följd av ett
digitalt arbetssätt var något som flertalet konsulter ansåg utgöra det huvudsakliga syftet med att
implementera digitala verktyg.
En annan konsult anförde att det största och viktigaste syftet med att implementera de digitala
arbetssätten är dels att öka tillgängligheten för kunderna men även att effektivisera arbetssätten
gällande den rena bokföringen. ”Att man kan styra tillgängligheten precis hur man vill är bra
eftersom alla inte ska komma åt all information” menade Ida. Konsulten anförde även att om
arbetet med den rena bokföringen kunde effektiviseras så kunde detta bidra till att konsulterna
kunde få mer tid till att sälja in andra tjänster, exempelvis rådgivning och att få tid till att vägleda
och hjälpa kunderna med deras verksamhet.
Samtliga konsulter som intervjuades anförde att genom att ligga så långt fram i digitaliseringens
utveckling som möjligt kunde detta möjliggöra att de tidigt kunde förutse kundernas behov. I
största möjliga utsträckning kunde detta bidra till att byrån alltid kunde erbjuda kunderna den
bästa lösningen. Ingen konsult anförde att de någonsin hade blivit tillfrågade att sköta en
arbetsuppgift åt kunden som de inte rent tekniskt kunde klara av. ”Vårt mål är att alltid kunna
erbjuda kunderna det de efterfrågar” menade Klara. Genom att hänga med i digitaliseringen
och kunna tillgodose samtliga kundernas behov, kanske redan innan de själva visste detta,
kunde byråerna alltid ligga ett steg före. Enligt många av konsulterna var det viktigaste syftet
med att digitalisera sig helt enkelt att kunna effektivisera arbetssätten. ”Vi skulle inte driva på
digitaliseringen i så stor utsträckning om vi inte trodde att det skulle kunna generera en
effektivitet” menade Maria. Effektiviteten kunde då ge utrymme för att erbjuda kunderna andra
tjänster och därmed skapa ett större mervärde, dels för konsulterna själva men även för
kunderna på lång sikt.
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Alexandra som arbetar på ett företag som ligger mycket långt fram inom digitaliseringen, vilka
också är 100 % digitala i dess arbetssätt redan idag, menade att det handlar om att automatisera
verksamheten i framtiden. ”Vi är 100 % digitala och använder över huvud taget inga papper
alls”. Att företaget är 100 % digitala innebär enligt konsulten att ingen pappershantering
förekommer alls inom byrån och dess arbetssätt. Genom att automatisera verksamheten menade
konsulten att de kan ta in fler kunder och således erhålla en ökad lönsamhet i bolaget. Detta
företag arbetade något differentierat jämfört med övriga byråer, dels genom att ta betalt via
fasta priser och dels genom att erbjuda en differentierad lösning för kunden vilken skapar
relation med företaget och inte med redovisningskonsulten i sig till skillnad från övriga byråers
lösningar.
4.2.4   Lagring i molnet- men till vilket pris?
Några konsulter beskrev att den största fördelen med att arbeta digitalt var att informationen
kunde lagras i ett moln där tillgång kunde ges till samtliga i organisationen på ett enkelt sätt.
En fråga ställdes om huruvida konsulterna ser risker med denna typ av lagring, varav Anders
inom yngre kategorin konsulter svarade att det givetvis medför risker gällande hur lagringen
hanteras. ”Det finns alltid en risk med att lagra digitalt om intrång förekommer”. Att obehöriga
personer kommer åt informationen har ännu inte förekommit på den tillfrågade byrån, men
samtidigt berättade konsulten att säkerheten kring lagringen har ökat i och med den
digitalisering som har skett. En annan mer erfaren konsult vid namn Lisa berättade att om det
skulle förekomma hot mot att den digitala lagringen kunde äventyras försökte byrån arbeta
förebyggande med säkerheten och eventuella säkerhetsrisker för att kontinuerligt ligga ett steg
före.
Många av konsulterna anförde att de trots allt inte är speciellt oroliga för intrång och obehöriga
personer, även om de har säkerhetsaspekter i åtanke när de arbetar digitalt. Anders som innehar
några års erfarenhet inom branschen kommenterade säkerheten som att, ”om någon mot
förmodan vill göra intrång så kan denna person antagligen göra detta, oavsett vad vi gör eller
hur förberedda vi är”. De flesta konsulterna var därmed medvetna om de risker som kan
förekomma i samband med ett digitalt arbetssätt.
Flertalet konsulter medgav även att de inte hade tillräckligt stor kunskap på området för att
besvara frågan mer utförligt utan att de förlitade sig på IT-avdelningarna inom de olika
byråerna.
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4.2.5   Standardisering av arbetsuppgifter och transparensens framträdande
Att arbetssättet har förändrats är någonting som samtliga konsulter höll med om under de förda
intervjuerna. De som har mer erfarenhet kunde givetvis delge oss mer information om huruvida
arbetssättet hade förändrats. Exempelvis belyste ett antal av konsulterna, både yngre och äldre,
att arbetssättet hade förändrats i form av minskat pappersarbete och en större transparens
framträdde genom att delge andra kollegor information för att kunna samarbeta och hjälpas åt
med kundernas bokföring och bokslut. Arbetsuppgifterna ansågs ha standardiserats i och med
de implementerade digitala verktygen. Således finns det inte lika stora möjligheter för
konsulterna att arbeta på sitt eget sätt idag som det gjorde tidigare menade några av konsulterna.
”Den standardisering som har växt fram på grund av digitaliseringen har möjliggjort att vi
inte kan arbeta lika ”eget” längre, eftersom samtliga arbetar likartat” menade Johannes med
flerårig erfarenhet. Till följd av detta menade flertalet konsulter inom båda kategorier av
konsulter att det standardiserade arbetssättet innebär att det blir enklare att hjälpa kollegor med
bolag och kunder. Det är till följd av standardiseringens inverkan på arbetssättet som
konsulterna tvingas att arbeta likartat och i samma system.
De konsulter som hade lite mindre erfarenhet av redovisningsbranschen och dess arbetssätt
belyste att den största förändringen som de hade upplevt under sina verksamma år om cirka 23 år är minskning av rent pappersarbete. ”I början tog man med sig kassar med pärmar ut till
kunderna, idag tar vi med oss datorn och har med oss allt vi behöver” anförde Maria i och med
hennes fleråriga erfarenhet. Många kunder hade tagit steget att använda sig av digitala fakturor
och inscannade underlag till verifikationer, vilket minskade pappersarbetet för konsulterna när
de utförde den löpande bokföringen och boksluten för kunderna. Det har sedermera medfört att
konsulterna erhållit mer tid för andra arbetsuppgifter såsom rådgivning och konsultation.
En konsult med mer erfarenhet anförde även att en stor förändring som har skett de senaste
årtiondena var tillgängligheten som konsulterna kunde upprätthålla gentemot deras kunder. Att
kunna arbeta var som helst med digital bokföring och att upprätta digitala bokslut medförde att
konsulterna inte längre var beroende av att ha med sig specifika pärmar och underlag när de
besökte olika kunders arbetsplatser. ”Har jag med mig datorn har jag med mig allt” sa Maria
ordagrant men citat som anfördes förekommer i olika benämningar under ett flertal intervjuer.
Några konsulter framförde att de ansåg att detta var en av de största positiva effekterna med att
arbeta mer digitalt. I och med att arbetsredskapet i form av datorn alltid kunde vara med
konsulterna oavsett var de befann sig ökade tillgängligheten för kunderna. En informant som
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hade varit verksam i branschen sedan 1998 belyste att den största förändringen, enligt denne,
även var den tillgänglighet som uppkom i samband med att digitaliseringen ”tog fart”.
”Tillgängligheten som uppkom i samband med digitaliseringen är en stor förändring” enligt
konsulten. Att enkelt kunna få åtkomst till olika kunders bokföring och bokslut helt digitalt
möjliggjorde att pappersarbetet minskade, vilket i sin tur påverkade tidseffektiviteten i arbetet
mellan olika kunder till byrån. Maria berättade vidare att i början av hennes karriär medtogs
flertalet pärmar med ut till kundernas arbetsplats, när konsulten var klar med arbetet fick denne
åka tillbaka till det ursprungliga kontoret och lämna pärmarna och hämta nya till nästa kund.
”Det var ett åkande fram och tillbaka mellan kontoret och kunderna” anfördes av Maria.
Tillgängligheten kan även medföra vissa negativa effekter enligt några av konsulterna. En sak
som uppkom under flertalet intervjuer var att tillgängligheten kräver att konsulten förhåller sig
till denna på så sätt att det inte blir för mycket. ”Jag vill inte vara tillgänglig för mina kunder
24/7 även om jag skulle kunna vara det” menade Lisa när frågan om en ständig tillgänglighet
diskuterades. Exempelvis om mail besvaras direkt eller om konsulterna kan låta dessa ligga
obesvarade var en sak som togs upp under flertalet intervjuer och hur det i sin tur kunde leda
till olika följder för de verksamma konsulterna.
En annan aspekt som framkom under många intervjuer var att digitaliseringen hade bidragit till
att ett standardiserat arbetssätt hade vuxit fram med hjälp av de digitala arbetssätten. I och med
att arbetssätten numera till stor del utfördes helt digitalt kunde detta enligt flertalet konsulter
som medverkade i intervjun resultera i att ett specifikt arbetssätt succesivt växte fram. Några
av konsulterna anförde att det standardiserade arbetssättet som framkom i och med ett digitalt
arbetssätt även ökade den tillgänglighet som också ansågs vara en positiv effekt, eftersom
flertalet konsulter enkelt kunde interagera och arbeta med samma kunder. Ett exempel som
flertalet konsulter tog upp var att kunderna kunde skötas trots eventuell sjukfrånvaro eller
semester. ”Vi kan gå in och hjälpas åt med olika kunder om någon är sjuk eftersom vi arbetar
mer likartat idag” menade Klara. Kunden blir därmed inte lika beroende av vem som sköter
vad utan saker och ting finns tillgängligt även för andra konsulter. Konsulterna ansåg även att
det standardiserade arbetssättet medförde att de kunde gå in och göra samma sak som ordinarie
konsult skulle ha gjort vid eventuell frånvaro.
En annan aspekt som flertalet av konsulterna anförde var att det digitala arbetssättet även
medförde att de på ett enklare sätt kunde arbeta mer i realtid. ”För några år sedan kom kunderna
in med en hel månads underlag i form av ett flertal pärmar, som vi först då kunde börja att
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stansa in och bokföra” menade Lisa och citatet framkom i olika benämningar under några av
intervjuerna med de mer erfarna redovisningskonsulterna. Med hjälp av ett förändrat arbetssätt
i form av digitalisering av arbetsuppgifter upplevde de äldre konsulterna en påtaglig skillnad i
att de numera kunde arbeta i realtid och sköta bokföringen efterhand som exempelvis underlag
inkom till byrån.
Företaget WINT som utmärker sig jämfört med övriga byråer i form av att vara 100 % digitala
menade att yrket kan komma att försvinna i och med automatiseringen som uppkommit till följd
av digitaliseringen. Konsulten på det aktuella företaget menade vidare att AI kommer att ersätta
stora delar och att branschen kommer att ändras markant. De övriga 12 konsulter som
intervjuades var eniga i att de inte tror att yrket kommer att dö ut, snarare förändras.
4.3   Digitaliseringens möjligheter för redovisningskonsulter
Utöver att beskriva den förändring som har skett i form av konsulternas arbetsroll och
arbetsuppgifter tillfrågades även konsulterna om de kunde berätta om specifika hot och
möjligheter med ett digitalt arbetssätt.
”Jag ser många möjligheter men givetvis även hot” belyste Pernilla. Många av konsulterna
belyste att den största möjligheten med att arbeta digitalt är den tidseffektivitet som uppkommer
i form av att inte arbeta med pappersarbete i form av exempelvis fakturor och diverse underlag.
Det framkom även att den digitala lagringen öppnade upp möjligheter att enklare kunna delge
information om bokföring och bokslut till andra kollegor, oavsett var de befann sig. Att kunna
arbeta både på kontoret, hos kunder och på andra platser ansågs också utgöra en möjlighet för
konsulterna då de inte längre kände sig lika bundna vid platser och tider i och med att de kunde
komma åt arbetet överallt. Den tillgänglighet som därmed uppkom belyste många konsulter
som en stor möjlighet i arbetssättet, då det kunde resultera i utrymme för rådgivning och djupare
dialog med deras kunder och verksamheterna.
Andra möjligheter som konsulterna belyste i och med ett digitalt arbetssätt var att arbetet blev
mer likartat och att konsulter enklare kunde hjälpa varandra med olika kunder oavsett
geografisk position. Det standardiserade arbetssättet som därmed uppkom upplevde de flesta
konsulter som en positiv effekt av ett digitalt arbetssätt. Konsulterna kunde samarbeta på ett
helt annat sätt då material och information enklare kunde samverka mellan olika medarbetare,
digitalt. De konsulter som hade arbetat länge i branschen betonade att den samverkan som
uppkom i samband med ett standardiserat arbetssätt utgjorde en stor förändring i arbetssättet.
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”Den största möjligheten är helt klart effektiviteten, men även standardiseringen och den
tillgänglighet som uppkommer” menade Maria som varit med under en lång tid av
förändringen.
Några konsulter belyste att en annan möjlighet med digitaliseringen kunde vara att de kunde
arbeta mer i realtid. Att sköta bokföring på ett mer löpande sätt och i realtid kunde, för en del
konsulter, möjliggöra att de fick tid över till att sälja in andra tjänster till kunderna. Det
mervärde som därmed skapades för kunderna kunde upprätthållas genom att konsulterna kunde
anta en mer rådgivande roll snarare än att enbart sköta den löpande bokföringen.
Sammanfattningsvis kunde det konstateras att de allra flesta konsulterna enbart såg möjligheter
och positiva effekter av digitaliseringens utveckling.
4.4   Digitaliseringens hot för redovisningskonsulter
Många konsulter belyste de möjligheter som digitaliseringen har inneburit för dem, men även
hot till följd av digitaliseringen framkom under intervjuerna. Ett hot som en del informanter
belyste var den digitala lagringen och dess säkerhet som krävs för att upprätthålla kundernas
integritet. Trots att digitaliseringen har utvecklats snabbt hade inte någon av konsulterna
upplevt något specifikt hot mot säkerheten, men de framförde att IT-säkerheten är något som
de aktivt arbetar med och försöker förebygga redan innan något inträffar som kan äventyra
säkerheten. ”Vi försöker aktivt förebygga säkerhetsaspekter redan innan hoten uppkommer”
menade konsulten Sara tillsammans med flera av konsulterna som belyste detsamma. Vissa
konsulter var mer oroliga än andra angående säkerhetsaspekterna och flertalet menade att de
hade för lite kunskap på området för att besvara frågan och litade på att IT-avdelningen hade
full kontroll. De som förlitade sig på IT-avdelningen anförde även att de arbetade mycket aktivt
med IT-funktionen på vardera av byråerna.
Ett annat hot som ett fåtal av konsulterna yttrade var att kunderna själva skulle kunna utföra en
stor del av arbetet själva, vilket i sin tur skulle kunna resultera i att konsulterna inte längre
behövdes i kundernas verksamhet för att sköta den löpande bokföringen. ”Vi kommer inte att
försvinna men vi kommer att behöva förändras” menade Ida och Sara tillsammans med flera
av konsulterna. Konsulterna kompletterade dock denna information med att arbetssättet skulle
behöva förändras, och att de således kunde få möjlighet att inneha en mer rådgivande roll för
sina kunder. Här menade flertalet av konsulterna att digitaliseringen inte var hotande för yrket
men att det i många fall kommer att krävas mer kunskap hos konsulterna och assistenterna i
framtiden för att kunna arbeta med den mer rådgivande roll som förväntas framöver. AI
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integreras mer och mer i verksamheter och kan ses som en risk för att konsulternas
arbetsuppgifter ska komma att försvinna. En av konsulterna, Claes, anförde dock att det är svårt
att ersätta en magkänsla och ett förnuft vid professionella bedömningar som den mänskliga
faktorn anses bidra med enligt konsulten.
”Under rekryteringar framöver kommer vi att behöva leta efter nya egenskaper hos kandidater
såsom en personlig utstrålning och viljan att utföra rådgivning åt kunderna” anförde Claes
som menade att digitaliseringen kommer att ställa högre krav på de assistenter och konsulter
som vill arbeta inom redovisningsbranschen.
Under intervjuerna framfördes även att konsulterna inte kände sig direkt hotade av
digitaliseringen till följd av att yrkesrollen kan komma att försvinna. De allra flesta anförde
redan tidigt under intervjuerna att de hade kommit till insikt om att arbetssättet hade blivit
tvunget att förändras för att inte arbetssätten skulle tas över av digitala verktyg. Ett antal
konsulter anförde även under intervjuerna att den mänskliga faktorn bakom AI och ett
automatiserat arbetssätt kommer att fortsätta behövas inom branschen och yrket som
redovisningskonsult.
4.5   Sammanfattning av empiri
De redovisningskonsulter som blev intervjuade i samband med denna studie förklarade att
digitaliseringen var något som de allra flesta var positiva till. Byråerna där de tillfrågade
konsulterna var verksamma inom arbetade kontinuerligt med att utvecklas och hänga med i de
nya arbetssätten som digitaliseringen därmed kunde medföra. Redovisningskonsulterna
förklarade att de, i och med ett digitalt arbetssätt, hade minskat ner pappersanvändningen
markant bara under de senaste åren då det manuella arbetet numera nästan sker helt elektroniskt.
Några av konsulterna på de större byråerna, vilket i denna studie innefattar the Big Four,
anförde att de enklare kunde hänga med i utvecklingen på grund av det stora kapital och det
stöd som fanns i hela organisationen. De mindre byråerna arbetade aktivt för att hänga med i
utvecklingen, men det var en påtaglig skillnad i hur långt de hade kommit i de digitala
arbetssätten jämfört med de kapitalstarka och större byråerna. Fåtalet konsulter anförde det
omvända, att de mindre byråerna hade det enklare att implementera digitala verktyg då de är
mer fria än de större organisationerna som arbetar på samma sätt världen över och beslut som
följaktligen behöver tas i ett högre led inom organisationen.
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Det motstånd som delvis kunde uppkomma på byråerna gentemot ett digitalt arbetssätt ansåg
många konsulter berodde dels på den personlighet som redovisningskonsulten hade, samt dels
på konsultens erfarenhet och ålder. Konsulterna var heller inte direkt oroliga för att yrket helt
skulle komma att försvinna i framtiden. En av konsulterna framförde att trots att yrket kanske
kan automatiseras och digitaliseras till stor del så handlar även arbetssättet mycket om
magkänsla. Att ersätta en magkänsla och ett direkt råd var, enligt denna konsult, svår att
kompensera med digitala medel. Professionella bedömningar, magkänsla, förnuft och den
erfarenhet som konsulterna uppbar ansågs av många väga tyngre än exempelvis en digital
uträkning via en robot/AI.
När intervjumaterialet och samtliga transkriberingar hade genomförts kunde det kartläggas att
5 nyckelord genomsyrade intervjuerna, vilka var tillgänglighet, standardisering, realtid,
effektivisering och rådgivning. Alla konsulter påtalade tydligt att en stor fördel med ett digitalt
arbetssätt var den tillgänglighet som uppkom för kunderna i form av att konsulterna kunde
arbeta var som helst och att ett flertal konsulter enkelt kunde hjälpas åt med olika kunder. I och
med digitaliseringen och dess implementering kunde ett mer standardiserat arbetssätt
uppkomma enligt flertalet av konsulterna, vilket i sin tur medförde att konsulterna enklare
kunde hjälpa varandra med olika kunder. Standardiserade arbetssättet påtalades ofta generera
en transparens. Konsulterna ansåg även att arbetet med den löpande bokföringen kunde ske mer
i realtid jämfört med tidigare, där de ofta bokförde händelser långt efter att händelsen ägt rum.
Effektiviseringen som digitaliseringen har medfört var en av de viktigaste aspekterna enligt
många av konsulterna. De anförde även att den tidseffektivitet som uppkom till följd av ett
digitalt arbetssätt numera kunde öppna upp nya arbetssätt och möjligheter för konsulterna i
deras yrkesroll. Rådgivning och att coacha kunderna var ett sätt för konsulterna att bibehålla
den relation som de, enligt dem själva, alltid haft med sina kunder.
Sammanfattningsvis kunde det, efter att alla intervjuer hade genomförts, konkluderas att
redovisningskonsulterna till stor del såg möjligheter i och med ett förändrat, digitalt, arbetssätt.
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KAPITEL 5- ANALYS
I detta kapitel möter teorier och tidigare studier från referensramen från kapitel 2 den
insamlade empirin som presenterades i kapitel 4. Referensramen har legat till grund för hur
den insamlade empirin kan tolkas, förklaras och vidare förstås. I slutet av kapitlet har en
sammanfattning av analysen gjorts, för att skapa en tydligare överblick.
5.1  Förändrat arbetssätt till följd av digitaliseringens utveckling
Begreppet digitalisering är återkommande i samtliga delar av denna genomförda studie.
Digitaliseringen beskrivs som påverkansfaktor för den förändring som sker och har skett inom
redovisningskonsulters yrkespraktik till följd av dess snabba utveckling. Syftet med denna
studie är att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har förändrats i och med
digitaliseringen samt beskriva om konsulterna uppfattar digitaliseringen som ett hot eller en
möjlighet i deras yrkespraktik.
I följande kapitel definieras hur digitaliseringen har påverkat redovisningsbranschens arbetssätt
generellt varefter en diskussion följer om hur redovisningskonsulterna ser på denna förändring.
Digitaliseringen som diskuteras i referensramen belyser både positiva och negativa effekter till
följd av den snabba utvecklingen. Nästföljande avsnitt i detta kapitel diskuterar således både
positiv och negativ påverkan som digitaliseringen har avspeglats i redovisningsbranschen
utifrån redovisningskonsulternas uppfattningar om utvecklingen. Analysen presenteras nedan
där väsentliga delar tas upp utifrån empiriskt material i förhållande till teori och referensramen.
Samtliga informanter som förekom i studien ansåg sig vara tillräckligt väl insatta i begreppet
digitalisering. Alla anförde att den byrå som de var verksam på aktivt arbetade för att följa med
i den utveckling som digitaliseringen speglade på branschen, och enligt vissa konsulter, därmed
tvingade byrån att följa efter. Detta för att behålla en konkurrenskraftig position inom
branschen.
Större och mindre byråer
Några av konsulterna anförde att större och mindre byråer påverkades olika mycket av
digitaliseringen och dess genomslagskraft inom branschen. Samtliga konsulter menade än dock
att digitaliseringen haft och än idag har inverkan på branschen vilket återspeglas av Yazdifar et
al (2013) som menar att organisationer har stått inför stora förändringar till följd av tekniska
utvecklingen, här: digitaliseringen, under de senaste årtiondena. Förändringsbenägenhet var

48

något som uppkom under flertalet intervjuer och hur konsulterna ställer sig till den förändring
som sker kan ha att göra med värderingar i arbetet. Här togs det exempelvis upp om det råder
ett visst motstånd till implementeringen av digitala verktyg eller om det förekommer rädsla och
andra känslor som kan uppkomma i samband med förändringar. Några konsulter ansåg att de
större byråerna dels hade en större förmåga att hänga med i utvecklingen på grund av att de
oftast innehade ett större kapital, medan andra konsulter ansåg att större organisationer
stoppades i utvecklingen i och med att utvecklingen var tvungen att ske i flera led och gå igenom
hela verksamheten. Det har visat sig uppkomma både fördelar och nackdelar med att
implementera ett digitalt arbetssätt, exempelvis svårigheter med att få system att interagera med
varandra med hänsyn till byråns storlek (Kurtz, Herrera, & Moussali, 2006). De flesta av
informanterna ansåg dock att de mindre byråerna av naturliga skäl inte kunde hänga med i lika
snabb takt gällande den digitala utvecklingen som de kapitalstarka större byråerna, andra
menade att fallet var tvärt om. Arbetets innehåll som utgör ett av de element som beskriver
praktik enligt Schatzki (2001) skulle därmed kunna påverkas olika av digitaliseringen inom
praktiken beroende på byråns storlek, men det råder samtidigt delade meningar för hur byråerna
påverkas bland informanterna i denna studie.
”Digitalisera eller dö”
Det huvudsakliga syftet med digitaliseringen var enligt de allra flesta konsulter av likartad art
och det fanns ingen större skillnad mellan de två kategoriseringarna av konsulter som indelats
beroende på yrkeserfarenhet. Flertalet av redovisningskonsulterna anförde att den
effektiviseringen som har uppkommit till följd av digitaliseringens inslag i deras yrkespraktik
är den allra största fördelen och därmed det huvudsakliga syftet med att implementera ett
digitalt arbetssätt. Grey & Rumpe (2015) menar att en användning av digitala teknologier
skapar en tidseffektivitet i redovisningsbranschens arbetssätt, den tidsåtgång som behövs för
specifika redovisningsuppgifter kan effektiviseras nämnvärt om dessa inte längre behöver
utföras manuellt. Arbetets innehåll förändras härmed och effektiviseringen är en effekt av
digitaliseringens inverkan på innehållet för konsultens arbete. Detta resonemang stämmer
överens med de tillfrågade konsulterna, vilka entydigt anförde att digitaliseringens största och
viktigaste syfte är att bidra med en effektivisering i konsulternas arbetssätt.
Vidare beskrev konsulterna att tidseffektiviseringen ofta kunde utgöras av automatiserade
processer. Kane et al (2014) menar att genom att företag anammar digitaliseringen kan
automatiserade processer uppnå en högre effektivitet i verksamheten. Angående tidseffekten
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och automatiseringens effekter rådde det inte heller någon skillnad i svaren beroende på
erfarenhetslängd hos konsulterna inom branschen. Artificiell intelligens (AI) var ett begrepp
som framfördes tillsammans med automatisering av några konsulter under intervjuerna. Med
AI avsågs, enligt konsulterna, att den mänskliga arbetskraften kan ersättas av en robot. AI
ansågs ha blivit en mer och mer vanlig metod att använda sig av inom branschen och ansågs bli
mer och mer aktuell idag och i framtiden. Att ersätta konsulernas arbetsuppgifter med AIfunktionen ansågs av dessa konsulter ligga inom en ganska snar framtid även om de tyckte det
var svårt att fastställa hur lång tid det kan handla om. Trots det ansåg konsulterna, vilka tog upp
ämnet under intervjuerna, att AI inte helt kommer att kunna ersätta människans roll fullt ut,
utan att den mänskliga faktorn bakom AI troligtvis kommer att behövas under en lång tid
framöver.
De flesta av konsulterna framförde att branschen till stor del befinner sig i ett
förändringsstadium i detta nu till följd av den digitala implementeringen, vilket även Carnegie
& Napier (2012) anför. Mätningar, kalkyleringar och beräkningar av bokföringen ansågs
komma att förändras till följd av digitaliseringen enligt författarna till artikeln. Konsulterna
yttrade å sin sida att manuella beräkningar för hand sällan förekom i deras dagliga arbetssätt
och praktik. Detta kan enligt Schatzki (2001) kopplas till vad arbetet innebär och dess innehåll,
vad som ska göras och således en praktisk förståelse för vad arbetet innebär. Detta är enligt
Carnegie & Napier (2012) en positiv aspekt av ett digitaliserat arbetssätt som därmed bidrar till
en effektivisering.
Arbete i realtid
Ghasemi et al (2011) menar att digitaliserade redovisningssystem har nått högre och mer
avancerade nivåer genom en ökad användning av informationsteknologi. De menar vidare att
digitaliserade bokföringsprogram kan bidra till att en mer aktuell redovisningsinformation
visas, som därmed återspeglar en korrekt syn på företaget och den löpande verksamheten. Enligt
många av de intervjuade redovisningskonsulterna framkom att i och med ett digitalt arbetssätt
kunde konsulterna utföra arbetet i större utsträckning i realtid. Detta förhållande kan ses som
att elementet som utgörs av arbetets innehåll enligt Schatzki (2001) ger möjlighet till ökat arbete
i realtid till följd av digitaliseringen. Tidigare kunde redovisningskonsulternas kunder besöka
kontoret med flertalet pärmar med underlag som konsulterna då började att bokföra och stansa
in, vilket medförde att de i stor utsträckning inte kunde arbeta i det aktuella tidsspannet. I och
med ett digitalt arbetssätt möjliggör detta att konsulterna kan arbeta i nutid med kundernas

50

löpande bokföring, vilket är en positiv effekt enligt Ghasemi et al (2011). Enligt konsulterna
blev ett arbetssätt i realtid också ett mer strukturerat och tidseffektivt sätt att hjälpa kunderna
med deras bokföring och även bokslut. Ghasemi et al (2011) beskriver även att effektivisering
till stor del utgörs av att en del arbetsuppgifter har kunnat automatiseras, vilket även Kane et al
(2014) anför. Detta stämmer väl överens med vad konsulterna upplevde av digitaliserings
snabba
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tidseffektivitet

som

grundades

på

att

de

allra

enklaste

bokföringsuppgifterna hade kunnat automatiseras.
Tillgänglighet
Att arbeta i realtid utgjorde för en del konsulter en möjlighet att vara mer tillgänglig för sina
kunder. Tillgängligheten utgör även den en följd av arbetsuppgifternas innehåll för
redovisningskonsulternas yrkespraktik som är en av Schatzki (2001) fyra element. Tidigare när
de inte arbetade i realtid i lika stor utsträckning upplevde många att de inte kunde vara lika
tillgängliga och följa med i den löpande bokföringen i den tid som händelserna ägde rum. Till
följd

av

digitaliseringen

ökade

tillgängligheten
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kan
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redovisningskonsulternas arbetsuppgifter och innehåll enligt Schatzkis (2001) resonemang.
Trots att det huvudsakliga syftet med digitaliseringen var att möjliggöra en effektivitet i
arbetssättet enligt många konsulter, kunde några av dem uppleva att förändringen har gått i för
långsam takt. Detta berodde på att byrån tillhörde en stor organisation där beslut skulle fattas i
flera led. Enligt Yazdifar et al (2013) kan digitaliseringen ibland anses ligga utanför ledningens
kontroll. När intervjuerna med redovisningskonsulterna genomfördes påtalade några att
utvecklingen gick för långsamt, samt att byrån ofta kunde tvingas in i digitaliserade arbetssätt.
Yazdifar et al (2013) menar att trycket utifrån samhället kan tvinga ledningen i företag att inte
hamna efter i utvecklingen, vilket också avspeglades i dem genomförda intervjuerna.
Automatisering och yrket – ”Yrket går åt en rådgivande roll”
Bodaghi (2015) hävdar att automatiseringen kan öka effektiviteten, lönsamheten och den
generella hastigheten inom olika arbetsuppgifter vilket även Ghasemi et al (2011) och Kane et
al (2014) anför. Den effektivisering som blir möjlig i och med digitaliseringen leder i sin tur
till effektiva besparingar i form av både tid och kostnader (Alles, 2015). Konsulterna anförde
att den effektivisering som kan uppstå givetvis kan resultera i att kostnader minskas, vilket kan
möjliggöra att konsulterna får tid och resurser att sälja in annat till kunderna. Detta stämmer
överens med Alles (2015) resonemang. Minskade kostnader kan enligt Autor (2015) användas
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till andra tjänster då utvecklingen kan skapa nya behov och vidare efterfrågan.
Redovisningskonsulters arbetspraktik spås gå åt en annan, mer rådgivande roll, snarare än att
verka som enbart bokförare (Goretzki, Strauss, & Weber, 2013). Under intervjuerna framfördes
av flertalet konsulter att rådgivning till kunderna blir ett allt större inslag i
redovisningskonsulternas arbete, även om många av dem fortfarande bokför och upprättar
bokslut åt sina kunder. De Loo et al (2011) hävdar att en blandning har uppkommit av de både
yrkesrollerna, dels som bokförare men även rådgivare, vilket stämmer in på vad de flesta
konsulter framförde under intervjuerna. Trots att en stor del av arbetet har och kan
automatiseras och effektiviseras ytterligare arbetar de idag inte enbart som rådgivare åt sina
kunder utan en blandad yrkesroll har vuxit fram, vilket även De Loo et al (2011) menar.
Konsulterna anförde att eftersom delar av deras yrkespraktik kan automatiseras bort arbetar de
för att skapa mervärde för kunderna på andra sätt, dels genom rådgivning och dels genom att
erbjuda kunderna andra tjänster. Detta kan anses förutsätta att konsulterna är villiga att förändra
sitt arbetssätt och kan således kopplas till elementet värderingar i arbetet inom Schatzkis (2001)
definitioner av praktik.
Standardisering och transparens
Konsulterna hävdade att ett digitaliserat arbetssätt möjliggjorde att standardiserade
arbetsuppgifter växte fram i större utsträckning. Ghasemi et al (2011) menar att
redovisningskonsulterna inte behöver lägga ned samma tid på att upprätta och presentera
likartade finansiella rapporter för hand eftersom utförandet istället sker med hjälp av digitala
verktyg. Detta kan kopplas till Schatzkis element för arbetets innehåll men också att en
gemensam förståelse krävs. Konsulterna anförde att eftersom de arbetar mer utbrett med
digitala verktyg möjliggör detta att de kan arbeta på ett likartat sätt och samarbeta enklare. Den
standardisering som Ghasemi et al (2011) beskriver behandlades även under flertalet intervjuer
då många av konsulterna beskrev att ett standardiserat arbetssätt är något som de strävar efter
att upprätthålla i verksamheten. En konsult anförde att det ibland kan vara svårt att motivera
medarbetare att arbeta på ett likartat sätt i likhet med övriga medarbetare i verksamheten. Denna
konsult menade att en medarbetare som har många års erfarenhet av branschen hinner skapa sig
egna vanor och arbetssätt som kan vara svåra att bryta eller helt gå ifrån. Standardiseringen kan
beskrivas som nya regler och riktlinjer för redovisningskonsulternas praktik, vilket utgörs av
Schatzkis andra element och beskriver vad som är tillåtet och vad som inte är det. Schatzki
(2001) menar vidare att en praktik utgörs av regler, vilket i denna studie kan kopplas till att
standardiseringen av arbetsuppgifterna bidrar till att regler och riktlinjer förändras. Konsulten
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Johannes som innehade en ledarroll i verksamheten berättade att han försökte att i största
möjliga mån skapa ett så standardiserat arbetssätt som möjligt. Detta möjliggjorde att
konsulterna enklare kunde samverka med varandra och arbeta med flera olika kunder eftersom
ett likartat arbetssätt användes genomgående på redovisningsbyrån. Oreg (2006) beskriver att
motstånd inom organisatoriska förändringar kan förekomma till följd av att medarbetarna inte
känner sig bekväma med att byta eller helt ändra arbetssätt, oavsett om det rör sig om mindre
eller större förändringar som anses nödvändiga i organisationen. Motståndet som beskrivs
kopplas till konsulternas värderingar och känslor inför praktiken, som är det tredje elementet
som Schatzki (2001) beskriver. Konsulten beskrev att denne försöker att undgå motstånd
genom att motivera och involvera medarbetarna i den förändring som är på väg att genomföras,
vilket även Oreg (2006) anför. Cheferna i organisationen försöker i alla största mån undkomma
motståndet eftersom det kan påverka organisationen och inverka på medarbetarnas attityd till
förändring (Oreg, 2006). Genom att ett standardiserat arbetssätt växer fram menade några av
konsulterna att det blir enklare för medarbetarna att stötta och hjälpa varandra, eftersom ett
likartat arbetssätt genomsyras i hela verksamheten där egna arbetssätt och rutiner försvinner
mer och mer. Detta kopplas vidare till både arbetets innehåll och en gemensam förståelse som
utgör det första och fjärde elementet (Schatzki, 2001).
En av de intervjuade konsulterna nämnde även att standardiseringen och byråns nischade
arbetssätt innebär en minskad kundkontakt vilken ersatts av att kunderna är kunder till företaget
och inte knyts an till någon speciell redovisningskonsult. Konsulten ansåg själv att det innebär
en tråkigare effekt för konsulten själv men en god slutprodukt när det kommer till lönsamhet
för företaget. Digitaliseringens inverkan och standardisering av arbetsuppgifter till följd som
bland annat lett till automatisering av konsultens praktik styrks även av Bodaghi (2015) som
menar att den ger en ökad lönsamhet men också effektivitet och hastighet.
5.2   Digitaliseringens möjligheter för redovisningskonsulter
Syftet med denna studie är att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har förändrats i och
med digitaliseringen samt beskriva om konsulterna uppfattar digitaliseringen som ett hot eller
en möjlighet i deras yrkespraktik.
Alla konsulter som medverkade i studien anförde att de var positiva till digitaliseringen och att
de såg möjligheter med att arbeta mer digitalt. De informanter som förekommer i studien ansågs
vara väl insatta i digitalisering och de digitala verktygen. Det framkom under några utav
intervjuerna att det rådde ett visst motstånd bland medarbetarna. Vissa informanter talade om
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ett visst motstånd hos de äldre konsulterna på byrån medan andra talade om att det inte hade
med ålder att göra utan personlighet och personlig inställning. Inställningen till förändringen i
och med ett nytt digitalt arbetssätt kan förstås genom hur människor integrerar i en praktik och
deras värderingar i arbetet, vilket kopplas till Schatzki (2001). Överlag ansåg även dessa
konsulter att de måste komma att ändra sitt arbetssätt till digitalt om det var byråns målsättning
och att det inte går att arbeta på olika sätt längre. Vissa konsulter anförde att det inte är ett
motstånd till digitaliseringen i sig utan att det är en naturlig del vid förändringsprocesser. Detta
motstånd bekräftas av Oreg (2006) som menar att det kan förekomma motstånd till förändringar
i organisationer samt att det som chef är viktigt att försöka komma runt motståndet vid diverse
förändringsprocesser. Här anförde flertalet konsulter under intervjuerna att det var viktigt att få
med sig medarbetarna i arbetet och att bland annat förändringsbenägenhet och ålder kan spela
in. Vad konsulterna framförde här kan kopplas till Schatzkis tredje element för konsulternas
värderingar och känslor inför vad som utförs i en organisation, här digitaliseringens
implementering i konsulternas praktik.
Möjligheterna med digitalisering av redovisningsprocessen och effektivisering till följd kan
vara många menar Ghasemi et al (2011). Några möjligheter som konsulterna anförde var den
tillgänglighet och därmed transparens som uppkommer som följd av ett mer digitalt arbetssätt,
som lett till mer standardiserade arbetsuppgifter och således en samspelt arbetsgång. Dessa
teman som framkom till följd kan kopplas till flera av elementen som Schatzki presenterar, dels
arbetets innehåll men också nya regler och riktlinjer tillsammans med den gemensamma
förståelse inom arbetssättet. En större del av förändringen är mer synliga för kunderna då de, i
och med den tillgänglighet och transparens som uppkommer, integreras i den digitala
förändringsprocessen på ett tydligare sätt (Hagberg, Sundström, & Egels-Zanden, 2016).
Konsulterna anförde under intervjuerna att de enklare kunde integrera sina kunder i
förändringarna till följd av det digitala arbetssättet som ansågs utgöra en möjlighet, vilket även
Hagberg et al (2016) menar.
Automatiseringen och den ökade effektiviteten ger utrymme
En annan möjlighet som några av konsulterna tog upp var att automatiseringen kunde öka
effektiviteten. Det ansågs vara det huvudsakliga syftet med att implementera digitala verktyg,
vilket således bekräftades av Kane et al (2014) som resonerade att automatiska processer bidrar
till högre effektivitet.
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Automatiseringen utgjorde enligt många konsulter en möjlighet, då effektiviteten kunde öka
samtidigt som lönsamheten och hastigheten framträdde tydligare överlag. Bodaghi (2015)
menar att den effektivitet, lönsamhet och generella hastighet som framträder kan leda till bättre
beslutsfattande. Detta var inte något som någon av konsulterna konkret tog upp som en
möjlighet även om några anförde att effektivitet och lönsamhet inträdde automatiskt som en
effekt av ett digitalt arbetssätt för arbetets innehåll. I förlängningen kan automatisering leda till
att en process utförs på kortare tid (Bodaghi, 2015). Redovisningsbranschen över lag står och
har stått inför en stor förändring i form av en ökad digitalisering och en ständig strävan mot att
effektivisera och automatisera arbetet (Yazdifar, Askarany, Nasseri, & Moradi, 2013). Även
Ghasemi et al (2011) menar att branschen står inför en stor förändring, vilket många av
konsulterna anförde. En av konsulterna framhävde att antingen följer de med i utvecklingen nu,
eller så gör de det inte och då har den möjligheten passerat. Detta kan likställas med att se
förändringen som ett hot eller en möjlighet vilket Ward (1995) hävdar då det beskrivs att en
förändring överlag kan ses som antingen ett hot eller möjlighet. Vad som framkom från
konsulterna kan här förklaras genom konsulternas individuella värderingar i arbetet och således
kan konsulternas syn på hoten och möjligheterna till följd av förändringen se olika ut från
konsult till konsult.
Förväntningar om yrket i framtiden – rådgivande roll
Under intervjuerna ställdes frågor om att redovisningskonsulters yrken spås vara helt
automatiserade i framtiden vilket kan göra att yrket helt utrotas enligt Drew (2015). Ingen av
konsulterna som förekom i studien svarade att de var speciellt oroliga för att yrket skulle
försvinna, däremot framhävde många att yrket kommer att behöva förändras i och med de
digitala verktygens framväxt. Konsulterna kom ofta in på att yrket går mer och mer åt
rådgivning under de genomförda intervjuerna, vilket både Goretzki et al (2013) och De Loo et
al (2011) menar. En konsult menade att genom att se digitaliseringen som en möjlighet i form
av att yrkesrollen kan komma att förändras till en mer rådgivande roll möjliggör att konsulterna
inte behöver uppleva att deras yrke och arbetspraktik är hotat av automatisering och
digitalisering.
5.3   Digitaliseringens hot för redovisningskonsulter
Trots att alla konsulter innehade en positiv inställning till digitaliseringen och dess snabba
utveckling och inverkan på redovisningsbranschen anförde även några konsulter ett antal hot
med att ett digitalt arbetssätt implementeras.
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Vikten av att ligga steget före gällande säkerhet
Något som flertalet av konsulterna tog upp som ett direkt hot mot att ett digitalt arbetssätt
implementerades var att spridningen av sekretessbelagda uppgifter och lagringen av kundernas
bokföring och information behövde hanteras på ett säkrare sätt. Bodaghi (2015) menar att det
råder vissa brister gällande spridningen av sekretessbelagda uppgifter till följd av
automatisering och digitalisering, främst i form av att skyddandet av värdefulla dokument är
sårbara för intrång. Säkerheten kan kopplas till arbetets innehåll i Schatzkis (2001) praktikteori
till följd av digitaliseringens inverkan, då säkerhetsaspekter och spridning av information
ansågs utgöra ett hot under intervjuerna. När vi under intervjuerna påtalade för konsulterna att
säkerheten bör vara av allra största relevans höll samtliga med, samtidigt som de anförde att de
inte var speciellt oroliga för att säkerheten skulle kunna äventyras. Även Khan et al (2015)
menar att en baksida av ett digitalt användande kan resultera i att sekretessbelagda uppgifter
sprids samtidigt som informationen inte ska vara tillgänglig för alla. En konsult framhöll att de
aktivt arbetade med att begränsa medarbetarnas möjligheter att komma åt information som de
inte borde ha tillgång till, vilket möjliggjorde att kundernas säkerhet sattes i första hand. Khan
et al (2015) menar att om känslig information ges tillgång till för de personer i verksamheten
som inte ska inneha den kan detta utgöra en nackdel och därmed ett hot för hela verksamheten,
vilket kan påverka arbetets innehåll som utgör ett element enligt Schatzki (2001).
Det starka beroendet av internetuppkoppling
Ett annat hot som uppkom först i det empiriska underlaget var det att det numera råder ett stort
beroende av uppkoppling på byråerna. Ligger nätet nere en dag så blir det svårt och näst intill
omöjligt att åstadkomma något alls för konsulterna i deras arbete. En konsult anförde dock att
uppkopplingen blivit mycket bättre under bara de senaste åren och att det händer mycket på den
fronten också.
Svårigheten med att få system att integrera med varandra var något som en del av de konsulter
som var insatta i implementeringen av nya digitala verktyg tog upp. Övergången från analog
till digital form eller mellan nya bokföringsprogram var enligt konsulterna en svårighet, som
kunde utgöra ett hot om medarbetarna inte ansågs vara villiga att anta utmaningen. Detta hot
kunde utgöras av de konsulterna som inte är förändringsbenägna och villiga att arbeta på det
nya sättet och kan kopplas till personliga värderingar hos konsulterna själva. Kurtz et al (2006)
menar att övergången mellan digitala verktyg kan anses svår och att en uppförsbacke kan visa
sig i början av en implementering, vilket även några av konsulterna ansåg. Här menar de flesta
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av dem att det krävs en positiv inställning till digitaliseringen och att byråerna följer med på
resan för att det enligt dem är den framtid branschen står inför liksom många andra branscher.
Förändringsbenägenhet krävs i branschen idag
Ett annat hot som kan förekomma i och med digitaliseringen var enligt några av konsulterna
motstånd till organisatoriska förändringar, vilket även Oreg (2006) anför. Flertalet konsulter
höll med om att ett visst motstånd alltid uppbådades och främst bland de äldre och mer erfarna
medarbetarna, eftersom de ofta hade egna arbetssätt och rutiner som de använde i det dagliga
arbetet. Enligt Oreg (2006) och Yazdifar et al (2013) är det inte ovanligt att ett visst motstånd
till förändringar ofta speglas i organisationer, vilket tydligt framträdde även vid intervjuerna
med redovisningskonsulterna. Förändringsbenägenheten kan förklaras med hjälp av elementet
rörande värderingar i arbete som Schatzki (2001) beskriver och hänförs till konsulterna och
deras praktik som förklaringsmodell.
Mänskliga arbetskraften överlever där färdigheter uppnås och anpassas till
utvecklingen av teknologin
Företag verkar i en värld bestående av drivkrafter som anses oändliga och ibland kan upplevas
ligga utanför ledningens kontroll (Ward, Duray, Leong, & Sum, 1995). Dessa drivkrafter kan
generera antingen hot eller möjligheter för företagen enligt Ward (1995), vilket också speglades
i intervjuerna. Även om alla konsulter var positivt inställda till digitaliseringens snabba
utveckling så framhöll de både möjligheter men också hot med ett digitalt arbetssätt.
Konsulterna framhöll dels hot i form av sekretess, risk för dataintrång och liknande aspekter
men också i form av att kundkontakten minskar med specifika kunder. En av informanterna
betonade detta, vilken verkar för ett företag som ligger långt fram inom branschen. Konsulterna
på detta företag arbetar inte med kundansvar utan riktar snarare in sig på specifika
arbetsuppgifter inom områden de ansvarar för, en följd av vad arbetets innehåll mynnar ut i till
följd av digitaliseringen kopplat till Schatzkis (2001) teori om praktik.
Flertalet konsulter såg inte att det fanns något hot mot yrkesrollen som konsult i sig, men
menade
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redovisningskonsulternas roll både vad det gäller arbetets innehåll men också när det gäller
konsulternas tankar och värderingar. Flertalet konsulter talade om att det inte är samma
instansning idag som det var förr utan att redovisningskonsulten kommer att behöva andra

57

egenskaper nu och framöver än tidigare. Några påtalade även att det krävs en helt annan profil
vid nyanställningar idag än vad det gjorde tidigare. Byråerna letar efter nya egenskaper hos
kandidater vid rekryteringar eftersom yrket förändrats och befinner sig i en förändringsfas.
Egenskaperna som numera söks har dels att göra med att arbetets innehåll förändrats men också
konsulternas egna värderingar i arbetet. Idag söks konsulter som har en personlig utstrålning
och vilja att utföra rådgivning åt kunderna snarare än de som gillar siffror och instansning.
Serviceegenskaper var också något som konsulterna som ansvarade för rekryteringar tittade
mer på idag än tidigare. Det kan vidare relateras till Frey och Osbourne (2016) som menade att
den mänskliga arbetskraften i organisationer överlever där färdigheter uppnås och anpassas till
utvecklingen av teknologin, vilket det tenderar att göra inom branschen.
Yrkesrollen förväntas komma att förändras – inte försvinna
Uppfattningar om redovisningsyrket i framtiden är en kategori som många konsulter såg som
spännande och relevant för branschen. Konsulterna såg det som en viktig del när det gäller att
se framåt och hela tiden vara uppdaterad på vad som händer i branschen.
Drew (2015) beskrev genom sin forskning att automatiseringen kommer att slå mot branscher
och specifika yrken i framtiden och att 97 % av redovisnings- och bokföringsassistenter löper
risk att automatiseras i dess arbetsuppgifter. Här rådde det delade meningar bland konsulterna.
Vissa menade att den mänskliga faktorn fortfarande kommer att behövas för kontroll, andra
menade att yrket inte kommer att försvinna utan att ändra karaktär och arbetssätt. Att yrket går
mot en mer rådgivande roll istället för instansning var samtliga konsulter eniga om, vilket
överensstämde med Kempe (2013) som har utarbetat Kairos studie.
5.4   Sammanfattning av analys
Sammanfattningsvis kan det konkluderas att digitaliseringen har haft och än idag har en
inverkan på redovisningsbranschen. Denna inverkan kan i sin tur utgöras av såväl positiva som
negativa följder för redovisningskonsulternas arbetssätt och praktik.
Det huvudsakligt syftet med implementeringen av digitalisering inom redovisningsbranschen
kan konkluderas vara effektivisering utifrån intervjuerna. Den standardisering som växer fram
i och med digitaliseringen inom redovisningsbranschen bidrar till en förändrad yrkespraktik för
redovisningskonsulterna i form av att gemensamma riktlinjer för hur arbetet ska genomföras
uppkommer. Tillgängligheten ansågs öka till följd av standardiseringen och de automatiserade
arbetsuppgifterna vilka i sin tur möter nya arbetssätt till följd av digitaliseringens inverkan på
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branschen. Här framkom även av konsulterna att kunderna efterfrågar digitala lösningar, även
om det inte var någon fråga som ställdes i intervjuguiden.
Realtid var ett återkommande begrepp under intervjuerna som uppkommit till följd av det
digitala arbetssättet. Ett antal konsulter ansåg det som ett mervärde för kunden och en enklare
dialog många gånger om problem eller frågor uppstod kring kundernas bokföring.
Transparensen som uppkom i och med de mer standardiserade arbetsuppgifterna utmynnade i
möjligheter att kunna hjälpas åt kollegor emellan med diverse arbetsuppgifter om det skulle
behövas. Säkerhet och sekretessbelagda uppgifter är något som lagras digitalt vilket innebär en
risk för spridning eller intrång till följd av förändringen av arbetets innehåll för
redovisningskonsulternas arbete. Flertalet av konsulterna förlitade sig helt på IT-avdelningen
och att systemen var säkra medan resterande konsulter var oroliga över den digitala lagringen.
Här skilde sig svaren något åt mellan konsulterna, dock framkom ingen påtaglig skillnad mellan
åldrarna på konsulterna utan skillnaden uppstod snarare på grund av personliga åsikter och
värderingar kring ämnet.
Praktikteorins fyra element genomsyrades i de fem uppkomna nyckelorden vilka var
tillgänglighet, standardisering, realtid, effektivisering och rådgivningens innebörd för praktiken
i denna studie tillsammans med motstånd och säkerhetsaspekter.
Slutligen har det kunnat konkluderas att digitaliseringens inverkan har haft effekt på
redovisningskonsulters yrke och att det är en ständig förändringresa som förväntas fortsätta.
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KAPITEL 6- SLUTSATSER
Kapitel 6 återkopplar till studiens valda problemformulering och dess syfte samt beskriver
undersökningens resultat och slutsatser. Kapitlet avslutas med en bidragsdiskussion, en
beskrivning av vilka begränsningar som har tagits hänsyn till samt förslag på vidare forskning
inom studieområdet.
6.1   Nya arbetssätt för verksamma redovisningskonsulter
Syftet med denna studie var att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har förändrats i
och med digitaliseringen samt se på om konsulterna uppfattar digitaliseringen som ett hot eller
en möjlighet mot deras arbetspraktik. Problemformuleringen som studien avsåg att besvara löd
enligt följande och återfinns även under avsnitt 1.3:
På vilket sätt har digitaliseringens utveckling förändrat redovisningskonsulters arbete?
-   Uppfattar konsulterna denna förändring som ett hot eller en möjlighet i deras
yrkespraktik?
I detta avsnitt beskrivs vidare vilka väsentliga resultat som framkommit samt hur det kan knytas
an till syftet med studien och dess problemfråga.
6.2   Studiens bekräftelse av digitaliseringens effekter på arbetssättet
Studiens ena frågeställning löd enligt följande:
-   På vilket sätt har digitaliseringens utveckling förändrat redovisningskonsulters
arbete?
Digitaliseringens utveckling har förändrat redovisningskonsulters arbete på så sätt att en
tillgänglighet har vuxit fram, ett standardiserat arbetssätt har framträtt, ett arbete i realtid har
möjliggjorts samt att en mer rådgivande roll har vuxit fram tillsammans med digitaliseringens
största syfte, en ökad effektivisering.
Studien kan genom den insamlade empirin bekräfta att de redovisningskonsulter som blev
intervjuade berörde mestadels

positiva effekter

av

digitaliseringens

inverkan

på

redovisningsbranschen. Det huvudsakliga syftet med att implementera digitala verktyg var
enligt konsulterna den effektivitet som uppstod till följd av att ett snabbare arbetssätt kunde
användas, vilket även Carnegie & Napier (2012), Grey & Rumpe (2015) samt Kane et al (2014)
menar. Många av konsulterna menade att redovisningsbranschen befinner sig i ett
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förändringsstadium i form av implementering och övergången till digitala medel, vilket även
Carnegie & Napier (2012) anför. De menar även att en positiv aspekt av det digitala arbetssättet
kan medföra att en effektivisering i form av kundernas bokföring uppkommer, vilket många av
konsulterna även anförde. Ghasemi et al (2011) menar att informationsteknologins utbredning
i branschen har medfört att redovisningssystemen har nått högre och mer avancerade nivåer i
form av att en aktuell redovisningsinformation kan erhållas. Detta kan likställas med att
konsulterna anförde att de kan arbeta mer i realtid i och med digitala verktyg, vilket Ghasemi
et al (2011) också menar, som därmed uppkommer till följd av att en effektivisering inträder i
arbetssätten för konsulterna.
Studiens underfråga löd enligt följande:
-   Uppfattar konsulterna denna förändring som ett hot eller en möjlighet i deras
yrkespraktik?
Möjligheter i och med digitaliseringens utveckling
Konsulterna uppfattar i allra största utsträckning digitaliseringen som en möjlighet. Flertalet av
dessa var väl insatta i de digitala verktygen som användes på den aktuella redovisningsbyrån
där konsulterna var verksamma. Som tidigare nämnt var det huvudsakliga syftet med
digitaliseringen enligt många konsulter den effektivitet som inträder till följd av att ett digitalt
arbetssätt implementeras, vilket även tidigare forskning har påvisat.
De begrepp som återkommande förekom under intervjuerna med redovisningskonsulterna var
därmed tillgänglighet, standardisering, realtid, effektivisering och rådgivning vilket kan anses
utgöra möjligheter av digitaliseringen. Dessa begrepp analyserades vidare genom att ställa dem
i förhållande till Schatzkis fyra element inom praktikteori och kunde därmed förklaras i
förhållande till redovisningskonsulternas praktik. Bodaghi (2015) menar att automatiseringen
och ett digitalt arbetssätt kan bidra till att effektivitet och lönsamhet ökar, vilket även
överensstämmer med konsulternas svar på huruvida digitaliseringen kan föra verksamheten
framåt. Konsulterna menade att effektiviseringen i sin tur naturligt leder till besparingar i form
av både kostnader men framförallt tid, vilket även Alles (2015) menar.
Andra förekommande begrepp som framkom under intervjuerna var att en tillgänglighet
uppkommer då konsulterna kan arbeta uteslutande nästan var som helst. Ghasemi et al (2011)
anför att konsulterna numera inte behöver lägga ner samma tid på finansiella rapporter då dessa
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sker med hjälp av digitala verktyg, vilket kan anses utgöra en påföljd av ett standardiserat
arbetssätt.
Hot i och med digitaliseringens utveckling
Utifrån insamlad empiri ger konsulterna till störst del en positiv bild till digitaliseringen inom
yrket. Ett visst motstånd kan uppkomma till följd av den förändring som praktiken står och har
stått inför enligt några av konsulterna, vilket genomsyrar elementet värderingar i arbetet för
konsulterna och deras känslor inför deras praktik som befinner sig i ett förändringsstadie. En
annat hot som kan förekomma i och med digitaliseringen menar de flesta konsulter är risker
med säkerhet och intrång. De är mycket beroende av att digitala verktyg fungerar för att kunna
utföra det dagliga arbete med kundernas bokföring och bokslut, samtidigt som de behöver
säkerställa att kundernas information hanteras och lagras på ett tillförlitligt sätt.
Oreg (2006) beskriver att ett visst motstånd till förändringar är vanligt förekommande inom
diverse organisationer. Konsulterna anförde att många av dem har upplevt ett visst motstånd
från kollegor som varit tveksamt inställda till förändringar och inte främst inom
digitaliseringen. Det kan även kopplas och förklaras av praktikteorins element rörande
värderingar i arbete men också till arbetets innehåll. Konsulterna berättade också att de försöker
motivera och involvera medarbetarna i organisationen så tidigt som möjligt, för att kunna undgå
att motstånd uppkommer, vilket även Oreg (2006) och Yazdifar et al (2013) anför.
Bodaghi (2015) menar att det kan förekomma brister gällande säkerhet och spridning av
känsliga uppgifter, vilket även Khan et al (2015) menar. Trots att många av konsulterna
uppfattades som väl insatta i hur säkerheten kunde äventyras framkom inget obehag eller en
påtaglig oro kring säkerhetsaspekterna till följd av digitaliseringen. Konsulterna anförde att de
var medvetna om de säkerhetsaspekter som bör beaktas, men att de inte var speciellt oroliga för
att dessa skulle kunna äventyras. Detta kopplades vidare till regler och gemensamma sådana
för vad som är tillåtet och inte är tillåtet i utförandet av praktiken.
En ny roll växer fram för redovisningskonsulterna
Konsulterna ansåg inte att arbetssättet var hotat i den utsträckningen att yrket helt kommer att
utplånas, men de framhöll att arbetssättet och yrkesrollen kommer att behöva förändras i takt
med digitaliseringens inverkan. Redovisningskonsulternas arbetspraktik spås gå åt en mer
rådgivande roll i och med digitaliseringens utbredning (Goretzki, Strauss, & Weber, 2013).
Konsulterna anförde att rådgivning blir ett allt mer vanligt förekommande inslag i deras
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yrkesvardag eftersom arbetet med bokföringen blir mer och mer digitalt där automatiserade
processer förväntas förekomma. Autor (2015) menar att minskade kostnader i form av att
digitala arbetssätt används istället kan ge möjlighet till att utföra andra tjänster, vilket några av
konsulterna även anförde. Konsulterna trodde dock inte att deras yrkesroll kommer att präglas
helt av rådgivning i framtiden. De Loo et al (2011) menar att yrkesrollen kan komma att blandas
i form av dels bokföring och upprättande av bokslut men även att konsulterna intar en mer
rådgivande roll.
6.3  Praktiska rekommendationer för redovisningskonsulterna
Baserat på studiens resultat kan vissa praktiska rekommendationer lämnas till både aktiva och
framtida redovisningskonsulter. Bidrag ges genom att beskriva förändringen i och med
digitaliseringens utveckling som därmed skulle kunna ge konsulterna en större kunskap om
vilka hot och möjligheter som digitaliseringen kan innebära. I sin tur kan denna ökade kunskap
leda till att konsulterna i sitt utövande av yrkespraktiken är medvetna om de hot och möjligheter
som digitaliseringen kan medföra. Detta kan resultera i att de aktivt arbetar vidare för att följa
med på resan som digitaliseringen har och kommer att medföra för branschen.
Hoten som beskrivs i denna studie betonar att konsulterna kan rekommenderas att aktivt arbeta
med säkerhetsaspekter för att inte riskera att information och uppgifter av sekretessbelagd
karaktär läcker ut. Möjligheterna utgörs i denna studie av en ökad tillgänglighet, ett
standardiserat arbetssätt, möjlighet att arbeta i realtid, en effektivitet som ökar samt att en
rådgivande roll kan växa fram för konsulterna. Till följd av dessa förändringar som har
beskrivits krävs också en annan profil av redovisningskonsult vid rekryteringar. Den nya
profilen som söks uppkom under några av intervjuerna vara av en annan karaktär än tidigare då
mer kundkontakt kommer att utövas i yrket, vilket ses som ett intressant resultat att beakta för
byråerna inför framtida rekryteringar.
6.4   Studiens begränsningar och bidragsdiskussion
Denna studie skiljer sig från tidigare då en mer djupgående beskrivning av
redovisningskonsulters förändrade arbetssätt presenteras i förhållande till konsulternas
uppfattningar om digitaliseringens utveckling. Tre ledord i denna studie består av digitalisering,
förändring och praktik och till följd av dessa hot och möjligheter som ses uppkomma i och med
de tre först nämnda variablerna. Begreppet digitaliseringen avser i denna uppsats övergången
från pappersform till digital form, som tillsammans med förändringen i form av övergångsfasen
påverkar redovisningskonsulternas yrkespraktik.
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Tidigare forskning på området har berört hur digitaliseringen och informationsteknologi har
påverkat redovisningsbranschen (Ghasemi, Shafeipour, Aslani, & Barvayeh, 2011).
Digitaliseringen är dock i ständig rörelse och utveckling, varpå denna studie kan bidra med en
ny bredd på området successivt som utvecklingen sker. Denna studie medför därmed en ny
vinkel då den avsåg att beskriva förändringen av redovisningskonsulternas arbetssätt samt om
konsulterna ser förändringen av implementeringen utgöra ett hot eller en möjlighet för deras
yrkespraktik. Bidragen ses som relevanta för redovisningskonsulterna och för blivande
redovisningskonsulter för att se på vad förändringen har bidragit med fram till idag och hur den
kan komma att fortsätta inom branschen. Förändringen i denna studie avser åren mellan
tidsspannet 1980/1990 fram tills idag, år 2018 och ses aktuell för branschen att reflektera över
då förändringen påverkar yrkespraktiken.
Resultaten som framkommit kan vara intressanta för redovisningskonsulterna som verkar inom
branschen men även för de som ser en framtid som redovisningskonsult där byråerna berörs av
digitaliseringens snabba utveckling. Här ses denna studie kunna väcka tankar för hur yrket har
förändrats och vilka konsekvenser som därmed påverkat redovisningskonsulternas
yrkespraktik, samt skapa föreställningar om yrket i framtiden och hur de bör arbeta för att möta
marknaden och erhålla en ökad konkurrenskraft. Att digitaliseringen har haft inverkan på
branschen kan fastställas enligt genomförd studie. Därmed kan det anses viktigt för byråerna
som verkar inom branschen att följa med på resan, vilket flertalet konsulter påtalade under
intervjuerna.
Ett bidrag som uppsatsen ger är att mindre byråer kan inneha en fördel att vara just
storleksmässigt mindre vid implementering av digitala verktyg. Att de mindre byråerna inte
behöver ta beslut långt upp i en organisation för att göra en förändring kan ses som en fördel
och således kan de implementera digitala verktyg enklare. Tidigare studier har påstått att mindre
byråer kommer att dö ut, vilket vår studie inte helt påvisar då konsulterna hade delade meningar
kring hur mindre byråer påverkas av digitaliseringen. En del anförde snarare att minde byråer
innehar fördelar genom dess storlek då besluten inte behöver fattas i flera led och på samtliga
kontor, som är fallet med större redovisningsbyråer.
Effekterna till följd utgörs i denna uppsats av både hot och möjligheter för
redovisningskonsulters praktik och kan vara värdefullt att beakta för att följa med i den snabba
utvecklingen mot framtiden. Under intervjuerna i studien uppkom även emellanåt ett
kundperspektiv som kan beaktas vid förändringar som denna i och med digitaliseringens
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genomslagskraft på branschen. Att se till kundens behov framkom i flertalet intervjuer med
redovisningskonsulter vilket var intressant och ännu en aspekt att beakta i denna studie. Således
bidrar denna studie även till att se på nya följder av digitaliseringens implementering i
redovisningsyrket och den förändring som sker till följd. Detta har tidigare inte belysts på
samma sätt genom tidigare forskning.
Studien begränsas till digitalisering vilket definierades i denna studie som omvandlingen från
pappersform till digital form. Detsamma gällde avgränsningen av studien vilken var hänförbar
till redovisningskonsulter och inte redovisningsekonomer för att få en tydlig koppling för vem
som kan dra nytta av studiens resultat. Till följd av denna avgränsning inträdde också en
begränsning i form av att studien enbart riktar sig till redovisningskonsulter på
redovisningsbyråer.
Det skiljde sig även åt gällande hur insatta konsulterna var inom ämnet IT eller om de helt och
hållet förlitade sig på IT-avdelningen för systemen som de arbetar i och integrerar med. Detta
kan således också ses som en begränsning för studien då det på förhand var svårt att avgöra
vilken kunskapsmässig kompetens som konsulterna innehade.
6.5  Etiska och samhälleliga aspekter
Digitaliseringen har mestadels tagits emot på ett positivt sätt av redovisningsbranschen och de
verksamma redovisningskonsulterna men även av tidigare genomförd forskning. Det har dock
även framkommit negativa aspekter till följd av digitaliseringen inom tidigare forskning. Denna
studie kan därmed bidra med en bredd inom det valda studieområdet som kan vara intressant
att ta del av för samtliga parter då studien bidrar med en ökad förståelse och en beskrivning av
digitaliserings påverkan på konsulternas arbete och arbetspraktik. Digitaliserade arbetsmetoder
är ett fenomen som är i ständig rörelse och utveckling, varvid det är av största relevans att
redovisningskonsulter beaktar den förändringsprocess som pågår och kommer att pågå i
framtiden. Automatiserade uppgifter uppmanar verksamma redovisningskonsulter till att
erbjuda sina kunder mervärde inom andra arbetsområden. Det kan konstateras att rådgivning
tar en allt större plats i redovisningskonsulters arbete vilket kan medföra att arbetspraktiken
kommer att förändras ytterligare under de nästkommande åren.
Detta kan medföra att de redovisningskonsulter som uppskattar arbetsuppgifterna som de var
före digitaliseringens och besitter en personlighet som inte stämmer överens med den nya
profilen som krävs inom branschen kan komma att tvingas söka sig till andra arbeten. Detta kan
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utgöra en konsekvens för samhället eftersom att redovisningskonsulter med vissa egenskaper
kommer att behöva söka sig till andra praktiker.
När det gäller de negativa effekterna på branschen har denna studie identifierat att det främst
handlar om säkerhetsaspekter och sekretessbelagda uppgifter som kan komma obehöriga
personer tillhanda. I de fall då information sprids och säkerheten äventyras i form av dataintrång
eller andra obehöriga skulle detta kunna ses som ett samhälleligt problem till följd av
digitaliseringens utveckling och inverkan på redovisningsyrket.
En annan inverkan som kan inträda till följd av digitaliseringen inom redovisningsbranschen
och även inom andra branscher som digitaliseras är att människan ses som överflödig då
automatisering och robotteknik tar över samhället. Detta är en viktig aspekt att beakta då
digitaliseringen kan medför såväl positiva som negativa effekter i samhället i stort.
6.6   Förslag till vidare studier
Då denna studie avsåg att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har förändrats i och
med digitaliseringen samt se på om konsulterna uppfattar digitaliseringen som ett hot eller en
möjlighet mot deras arbetspraktik har enbart en beskrivning kunnat erhållas. Det vore vidare
intressant att se på andra tydliga infallsvinklar på området. Exempelvis skulle det vara intressant
att kunna klarlägga vad digitaliseringen medfört ur ett annat perspektiv än just
redovisningskonsulters, exempelvis ur ett kundperspektiv. Ett vanligt förekommande
perspektiv är revisorernas, vilket det finns mycket skrivet om på fältet, varvid vi valde att
specialisera oss på redovisningskonsulter istället. Därutöver är lagar och regler en aspekt som
togs upp under en intervju med en konsult där konsulten menade att lagstiftningen är en
bromskloss i utvecklingen inom branschen. Dessa frågor hade också varit intressant att studera
i framtiden.
Förslag för framtida forskning på området kan vara att byta ut digitalisering mot automatisering
och studera hur det förändrar branschen och redovisningskonsultens arbetssätt istället för
digitaliseringen som denna uppsats nu behandlat. Ett intressant spår och en naturlig fortsättning
på denna studie skulle även kunna vara att beröra huruvida individer påverkas av ett förändrat
arbetssätt som redovisningskonsult, exempelvis hur livsstil och personlig utveckling påverkas
av ett förändrat arbetssätt till följd av digitaliseringen.
Vi som författat denna uppsats ser det också mycket intressant att studera vidare om ämnet och
se på vad som hänt om 10, 20 och 30 år och jämföra med denna studies resultat. Det blir
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spännande att ta fram denna uppsats när framtiden väl är här och se på vad som framkom idag
jämfört med hur framtiden kom att utspela sig.
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Inbjudan till intervju för redovisnings- och revisionsbyråerna
Hej,
Vi är två studenter på Högskolan i Skövde som söker efter deltagare till vår studie om
digitaliseringens framfart inom redovisningsbranschen. Vi kontaktar er angående medverkan i vår
studie då vi aktivt söker efter personer som arbetar med redovisning eller innehar en ledande chefsroll
på redovisnings- och revisionsbyråer. Vi önskar intervjua er om redovisningskonsulters arbete,
arbetsuppgifter, teknologisk användning och specifikt digitaliseringen, helst inom de närmsta
veckorna på ert kontor i Jönköping eller annan valfri plats.
Kort om intervju-upplägget:
Om så önskas kommer svaren att besvaras med anonymitet. Det finns inte heller någon press att svara
på frågor som konsulten anser obekväma eller av annan anledning inte går att besvara. Skulle sådana
frågor uppkomma går vi vidare utan svar.
Syftet med denna studie är att beskriva förändringen inom redovisningskonsulternas praktik och
yrkesroll i och med digitaliseringens genomslagskraft. Att komma i kontakt med er skulle hjälpa oss
att erhålla underlag för empiriskt material att jämföra med teoretiskt genom vidare analys vilket vi
skulle vara mycket tacksamma för.
Vi önskar att få komma i kontakt med en redovisningskonsult, auktoriserad eller med god erfarenhet
av branschen för såväl arbetets karaktär idag såväl som då pappersarbete utgjorde större delen av
arbetsuppgifterna. Detta för att kunna få förståelse för hur digitaliseringsförloppet sett ut över tid.
Vi hoppas att ni är intresserade av att vara med och delta i denna intervju med omfattning om ca 1
timme.
I hopp om ett framtida möte med er!
Vi tackar ödmjukast på förhand för Ert medverkande i vår studie!

Med vänlig hälsning,
Elin Palmqvist och Amanda Emme
Studenter vid Institutionen för handel och företagande vid Högskolan i Skövde
Ekonomprogrammet – redovisning och revision
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Bilaga 2
Uppbyggnad intervju

INTRODUKTION

5 MIN

Presentation av oss
Presentation av informant
INTRODUCERA ÄMNE FÖR STUDIEN

5 MIN

… och prata lite kring analysmodell och syfte.
DIGITALISERING

5 MIN

DIGITALISERING INOM
REDOVISNINGSBRANSCHEN

5 MIN

FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT

10 MIN

•   Tryck utifrån
•   Redovisningskonsultens praktik

REDOVISNINGSKONSULTENS

10 MIN

YRKESROLL
HOT OCH MÖJLIGHETER

5 MIN

FRAMTIDEN

(5 MIN)
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Bilaga 3
Frågeformulär
Inledning av intervju
Intervjun inleds med att varje redovisningskonsult eller auktoriserad redovisningskonsult
informeras om syftet och problemformuleringen vilka ligger till grund för intervjun. Därefter
görs en kort presentation av oss författare av rapporten som intervjun kommer att användas till
som empiriskt underlag.
Utöver det blir varje konsult tillfrågad om de godkänner att intervjun spelas in vid mötet samt
om den som avses intervjuas önskar vara anonym eller ej. Konsulten blir också informerad om
att denne inte ska känna sig tvingad att svara på alla frågor om denne skulle känna sig obekväm
på ett eller annat sätt. Därför framgår det tydligt att denne inte behöver svara på en fråga om
den tillfrågade konsulten inte önskar eller är beredd att ge ett svar.
De rubriker som är fetstilta är frågor som vi anser att vi bör prioritera under intervjun för att
verkligen få de svar på frågorna som vi önskar. Om mer tid finns efter att dessa frågor har
diskuterats kommer de andra frågorna att ställas till konsulterna.

FRÅGEFORMULÄR
INFORMANTEN
Berätta lite kort om dig själv:
Namn på informant/anonym:
Utbildning:
Yrkeserfarenhet:
Tid som redovisningskonsult/auktoriserad redovisningskonsult: _____ år.

DIGITALISERING I SAMHÄLLET I STORT
Vad är det första ni tänker på när ni hör ordet digitalisering?

DIGITALISERING INOM REDOVISNINGSBRANSCHEN
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Vilka är de viktigaste verktygen för att utföra ditt arbete i form av digitala medel?
Kan du beskriva vad du anser utgör de mest väsentliga verktyg inom ditt arbete idag? Hur såg
det ut förr (konsult som verkat länge inom branschen)?
Har du någon uppfattning om hur mycket du använder dig av exempelvis en dator/digital form
i förhållande till pappersarbete idag samt hur såg fördelningen ut i början av din karriär (konsult
som verkat länge inom branschen)?
Anser du att dina IT-kunskaper är tillräckliga för att utföra dina arbetsuppgifter som sker
digitalt? IT-utbildningar eller liknande? IT-tekniker/support att konsultera vid frågor/problem
etc? Krav på viss kunskap inom IT och användande av digitala verktyg?
Anser ni att den digitala utvecklingen haft inverkan på branschen? Om, hur har byrån arbetat
för att möta digitaliseringen? Behöver man arbeta för att möta digitaliseringen tror du?
Tror du större och mindre byråer påverkas olika av digitaliseringen? Hur ser förutsättningarna
ut? Vilka för- och nackdelar kan det innebära att implementera digitala verktyg i branschens
arbete?
Vad är huvudsakliga syftet att implementera digitala verktyg inom branschen?
Råder det motstånd/positivitet bland de anställda på byrån? Någon särskild grupp som utmärker
sig på arbetsplatsen åt något speciellt håll?
Hur är din personliga inställning till digitalisering inom branschen? Positiv/negativ? Varför?

FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT
Har arbetet och arbetsuppgifterna förändrats under din verksamma tid genom användandet av
digitala verktyg? Gärna exempel.
Hur såg arbetsuppgifterna ut i början av din karriär? Notera: Hur lång erfarenhet konsulten
har av arbetet i sin roll som redovisningskonsult.
(PRAKTIKTEORIN)
Förbättringar med digitala verktyg:
Försämringar med digitala verktyg:
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Slutligen: Förbättringar eller försämringar till följd av implementering av digitala verktyg?

REDOVISNINGSKONSULTERS YRKESROLL
Har yrkesrollen förändrats till följd av digitaliseringens snabba utveckling? På vad sätt?
”Redovisningsyrket går mer åt rådgivning”

Kairos studie

Hur påverkar detta kunderna och arbetsfördelningen av uppgifter?
Rådgivande rollen – kan den medföra att ni konsulter kommer gå åt en annan yrkespraktik eller
att så är fallet redan idag?

HOT OCH MÖJLIGHETER
… till följd av digitaliseringen i ditt arbetssätt/praktik som konsult idag.
Möjligheter:
Vilka möjligheter ser du som redovisningskonsult i din yrkesroll till följd av den digitala
utvecklingen?
Hot:
Vilka hot ser du som redovisningskonsult i din yrkesroll till följd av den digitala utvecklingen?

FRAMTIDEN
Vad tror du om framtiden om du spekulerar fritt…
”Redovisningsyrket går mer åt rådgivning”

Kairos studie

Hur tror ni att er yrkespraktik kommer att förändras inom 10 år respektive 30 år till följd av
digitaliseringen?

ÖVRIG KOMMENTAR ELLER TILLÄGG
Något annat du skulle vilja ta upp? Exempelvis en annan infallsvinkel eller uppfattning på
området som skulle vara intressant att studera i denna studie alternativt i framtida forskning?
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Bilaga 4
Empiritabell
Tabellen har används för sammanställning av varje intervju för att erhålla en översikt av
materialet för bearbetning vid analys tillsammans med jämförelser mot referensramen.
Vänster spalt beskriver områdena som följdes i nedan ordning under samtliga intervjuer. Höger
spalt sammanfattar frågornas innebörd i kortare form och exempel på vad som framkom under
intervjuerna. Det för att lätt kunna se vad majoriteten konsulter hade för uppfattning på ett visst
område. Områdena finns sedan tidigare beskrivna i metoden och återfinns även nedan i denna
tabell.
Alla tabeller har skrivits ut och fyllts i för att lätt kunna få en översiktlig bild av vem som sa
vad och vad som upprepades på ett strukturerat och effektivt sätt vid analys av data i förhållande
till referensramen.
1.   Frågor av mer personlig karaktär Anonym/icke anonym
och främst karriären

2.   Utbildning och erfarenheter

Auktoriserad
redovisningskonsult

redovisningskonsult/

År inom branschen: ____ år.

3.   Digitalisering
utveckling

och

teknisk Viktigaste verktygen för att utföra ditt arbete
idag kontra förr?

Användning i procent papper kontra digitalt?
IT-kunskaper tillräckliga hos konsulterna?
Beaktas IT-kunskaper vid nyanställning?
IT-support beroende?
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Anser konsulten att digitala utvecklingen
haft inverkan på branschen? JA/NEJ.

Arbetar
byrån
för
marknaden/digitaliseringens
branschen?

att
möta
inverkan på
JA/NEJ

Större/mindre byråer arbetar påverkas olika?
JA/NEJ.
Större byråer:
Mindre

byråer:

Syftet med
verktyg?
Råder

att

motstånd

implementera
bland

de

digitala
anställda?

Om motstånd råder, någon speciell grupp?
Personlig inställning till
Positiv/negativ
Förklaring
till

digitalisering?
inställning:

4.   Förändrat
arbetssätt
- Har arbetssättet förändrats till följd av
Arbetsuppgifter idag jämfört med implementeringen av digitala verktyg?
tidigare
JA/NEJ
Exempel:
Arbetsuppgifternas karaktär idag jämfört
med
i
början
av
karriären?
Använder byrån något digitalt verktyg?
Berätta lite hur de fungerar i så fall:
Förbättringar

med

digitala

verktyg:

Försämringar

med

digitala

verktyg:

Exempel: effektivisering, standardisering,
risker vid behandling av information och
lagring av data.
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5.   Möjligheter med digitaliseringen Exempel på möjligheter som uppkom under
för
arbetssättet
- intervjun mot yrkespraktiken:
redovisningskonsulters praktik
•  
•  
•  
•  
•  
6.   Hot med digitaliseringen för Exempel på hot som uppkom under intervjun
arbetssättet
- mot yrkespraktiken:
redovisningskonsulters praktik
•  
•  
•  
•  
•  
7.   Framtiden inom branschen

Stryk under vad konsulten nämner:
•   Rådgivning och konsultation
•   Mervärde för kunden
•   Kunden förväntar sig annat
Övrig kommentar/annan infallsvinkel på
området? JA/NEJ.

Om ja, exempelvis:
8.   ”Redovisningsyrket går mer åt Arbetsfördelningen förändras?
rådgivning” – Kairos studie
Mervärde för kunden?
Anser ni att redovisningskonsultens roll
förändrats eller är på väg, vilket denna studie
menar? JA/NEJ

Motivering:
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Individuella reflektioner Amanda Emme
Ämnesval
Ämnesvalet växte fram under hösten tredje året på Högskolan i Skövde. Vi var snabbt överens
om att vi ville skriva om digitalisering då vi funderat på ämnet då och då. När vi väl bestämde
oss för ämnet digitalisering kom vi att behöva avgränsa oss, vilket vi också gjorde till
redovisningsbranschen. Det för att vi hittat mycket tidigare forskning och studier om
revisionsbranschen men också för att vi själva hade ett större intresse för redovisning än
revision under en period. På så sätt hamnade vi inom redovisningsbranschen vilket var ett
självklart val för oss båda. Det för att vi båda visste om att det var vad vi skulle arbeta med efter
studierna och ett intresse förelåg då om hur branschen kommer att se ut i framtiden.
Skriva uppsats tillsammans- samarbete
Att skriva uppsatsen ihop med Elin var för mig ett självklart val. Vi har kompletterat varandra
bra genom åren på Högskolan i Skövde och fungerar lika på många plan. Vi delar ambitionen
om att hela tiden ligga i fas och allra helst i framkant för att trivas. Det har verkligen varit en
fördel för oss båda att vi är likasinnade och delar samma inställning, mål och delmål.
Trots att vi alltid försökt ligga så långt fram som möjligt så har det ändå blivit stressigt under
vissa perioder. Allra tuffast var det för oss i början av arbetet då det tog en stund innan
problemformuleringen kunde fastslås.
Under slutskedet kände vi båda till sist hopp om att det skulle gå väl och hopp om att få gå upp
och presentera.
Metodval och empiri-insamling
Vi valde oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer för arbetet. En mycket
tidskrävande metod när det kom till att hantera materialet för transkribering och i sin tur för att
sammanställa i tabellform för att sedan kunna analysera empiriskt material i förhållande till
teori och referensramen i arbetet. Trots att det krävdes många timmar för transkribering och
sammanställande så tyckte jag personligen att det var den roligaste delen av arbetet. Att få gå
ut och träffa konsulter genom personliga möten har givit mycket dels för arbetet men också för
den personliga utvecklingen hos oss båda skulle jag vilja framhålla.
Arbetsfördelningen
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Vi har försökt att komplettera varandra på ett effektivt sätt och utfört delar av arbetet som vi
känt oss mest bekväma med och på så sätt kompletterat varandra med att arbeta med våra
styrkor så långt det fungerat. Vissa delar har Elin tagit större ansvar för och andra har jag.
Arbetsfördelningen av arbetet anses någorlunda lika mellan författarna när det gäller tid. Vi har
utfört planeringar och avstämningar veckovis för att se till att hela tiden ligga i fas, vilket har
varit uppskattat. Att hela tiden veta vart vi är och vart vi ska i arbetet har varit en trygghet för
oss båda och för att hela tiden ligga steget före planeringen är något vi strävat efter under
arbetsprocessen.
Generellt om examensarbetet
Målsättningen vid arbetets start låg på en hög ambitionsnivå där vi trodde att examensarbetet
skulle innebära ett enklare arbetssätt än tidigare kurser på högskolan. Där hade vi fel. Det har
varit en lång väg att gå med flertalet motgångar under skrivandets gång. Men av dessa
motgångar har vi fått med oss lärdomar för framtiden. Lärdomar som att ta kritik samtidigt som
vi lärt oss att stå upp för vårt arbete och försvara vissa delar.
Ords betydelse har vi båda upplevt haft en helt annan innebörd än vad vi trodde när vi startade
upp arbetet. Hur man använder ett ord eller vad ordet faktiskt innebär har vi fått lära under
arbetets gång. Det har varit mycket lärorikt.
Ett sista tack
Jag vill rikta ett sista tack till min studiekollega och kära vän Elin som stått vid min sida under
hela utbildningen vid Högskolan i Skövde. Utan Elin vid min sida hade jag haft svårt att se att
jag skulle fullföljt studierna. Den med- och motgång som arbetet och tentaperioder inneburit
hade jag aldrig mäktat med på egen hand, inte utan Elin. Tacksam för alla skratt och tårar som
vi delat i de med- och motgångar som studietiden och livet fört med under dessa tre år.
Nu börjar ett nytt kapitel i livet för oss båda. Axfood och dina nya kollegor är lyckligt lottade
som kommer få spendera vardagarna med dig framöver. Det kommer jag sakna allra mest.
Tack Elin för denna tid tillsammans. En tid som mynnar ut i en vänskapsknut som jag önskar
hålla livet ut.

Amanda Emme, Jönköping, juni 2018
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Individuella reflektioner Elin Palmqvist
Ämnesval
I slutet av december när vi började spåna på ämnesval kom vi ganska snabbt in på att vi båda
var intresserade av att skriva om någonting som berörde redovisning snarare än revision. Vi var
båda därmed eniga om att vi ville fördjupa oss inom redovisning, och valet föll på att titta
närmare på hur digitaliseringen förändrar redovisningskonsulters arbetssätt samt deras egna
upplevelser, uppfattningar och reflektioner kring digitaliseringens framfart. Detta intresse
uppkom av att vi båda snabbt blev medvetna om att digitaliseringen är och kommer att vara
mycket viktig att själv vara delaktig i inom vår framtida karriär.
Skriva uppsats tillsammans- samarbete
Jag och Amanda bestämde oss snabbt för att vi ville skriva examensarbetet tillsammans. Vi har
under vår tid på Högskolan i Skövde arbetat nästan uteslutande tillsammans, antingen i par eller
tillsammans med andra studenter i grupp. Vi fungerar bra ihop och arbetar nästintill likadant då
vi båda gillar att följa en struktur, ha egna uppsatta mål och deadlines samt beta av avsnitt för
avsnitt i uppsatsen. Vi kompletterar varandra på ett ypperligt sätt i styrkor och svagheter.
Det har stundvis varit svårt att avgränsa arbetet på ett bra och rimligt sätt, jag har upplevt att
man många gånger tänker för stort och för brett och inser senare, i skrivandes stund, att studiens
omfattning kommer att bli för stor. Vi ville tidigt hinna gå igenom den litteratur och färdigställa
den teoretiska referensramen för att vara väl förberedda inför våra intervjuer med
redovisningskonsulterna, vilket jag i efterhand tycker att vi var ute i god tid med.
Metodval och empiri-insamling
Vi valde tidigt att använda oss av en genomgående kvalitativ forskningsmetod då vi ville
fördjupa oss i och beskriva den förändring som sker inom redovisning till följd av
digitaliseringens framfart. Valet föll på att genomföra djupgående besöksintervjuer av
semistrukturerad karaktär, vilket jag i efterhand kan säga tog väldigt lång tid. Dels tog
planeringen av intervjuerna mer tid än jag först hade trott, det var inte helt enkelt att få kontakt
med konsulterna som vi önskade intervjua och dels så var det tidskrävande att genomföra
djupintervjuerna. Efteråt arbetade vi många timmar med transkriberingen och att sammanställa
och försöka börja med att förstå och analysera den insamlade empirin. Jag vill ändå framhäva
att intervjuerna var den roligaste delen av hela examensarbetet då det var mycket intressant för
oss att få sitta ned så pass många timmar med verksamma redovisningskonsulter.
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Arbetsfördelningen
Genom arbetets gång upplever jag att vi har haft en jämn arbetsfördelning. Vi har inte helt lika
dygnsrytm och arbetar inte heller bäst på exakt samma tider, vilket vi var väl medvetna om från
början. Trots detta har fördelningen av arbetet fungerat ypperligt. Vi har suttit själva en hel del
och skrivit och samlat in relevant litteratur och artiklar, men har även haft mycket avstämningar
via telefon, lunchmöten och fysiska möten med samtal, reflektioner och synpunkter på hur
arbetet har fortlöpt. Jag och Amanda är goda vänner även utanför skolan, jag kan ibland uppleva
att det har varit svårt att inte prata om något som rör just examensarbetet under våren. Jag anser
att detta är en naturlig del i arbetet och arbetsprocessen.
Generellt om examensarbetet
Som många andra studenter har berättat så tar examensarbetet otroligt mycket mer tid än vad
man först kanske hade räknat med. Trots att det stundvis har varit tungt och vi har fått mottaga
mycket kritik upplever jag ändå att vi tidsmässigt har hållit oss inom både vår egna individuella
plan och de deadlines som högskolan har haft. Denna sista termin på högskolan har absolut
varit otroligt krävande. Detta examensarbete har varit ett bra avslut på utbildningstiden trots att
det har bestått av både toppar och dalar genom arbetets gång.
Ett sista tack
Jag vill slutligen rikta ett sista tack till mina vänner och min familj som har stöttat och
uppmuntrat mig när det har känts svårt under uppsatsens gång men även genomgående under
mina tre år på Högskolan i Skövde. Ett extra varmt tack till min sambo Philip.
Slutligen vill jag tacka Amanda för en fantastiskt givande vår och för att vi fann varandra under
introdagen första dagen på högskolan. Jag kan bara gratulera hennes framtida arbetsgivare som
får chansen att träffa henne varje dag, vilket jag kommer att sakna. Jag har funnit en vän för
livet och jag vet att vår vänskapsknut inte kommer att lösas upp i första taget. Amanda, du
förstår bäst innebörden av den sista meningen, tack för allt och lycka till.

Elin Palmqvist, Jönköping, juni 2018
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