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Abstract 
Right now the accounting and bookkeeping industry is transforming because of digitalization and is 
therefore an interesting industry to study. This study aims to investigate and get a better understanding 
of how digitization affects the efficiency of the industry and how the agencies relate to the changes. 
The study is delimited to investigate the efficiency from a business perspective. The research question 
is answered based on the theoretical framework by empirical data collected from executives and 
professionals who are working with digitalization of accounting firms in Sweden. To answer the 
purpose and research question the study is applied on a qualitative study and four semi-structured 
interviews with two smaller and two larger accounting firms. The theoretical framework is based on 
relevant theories that define the concept of efficiency. The analysis is further based on the collected 
empirical data from interviews linked to the theory in order to discuss how the efficiency is affected. 
Based on empirical data from the four accounting firms a conclusion is formulated that the efficiency, 
with regards to the definition of the concept of the study, has improved due to digitalization. 
Digitalization has led to more time effective accounting processes, which in turn allows the 
accounting consultants to be more time efficient. The time saved due to the new systems is allocated 
to guidance and counseling for the benefit of the customers, and from a business perspective this is 
increasing the customer perceived service quality. The client’s participation in the processes has 
changed. They now access information in a more accessible way than before and can deliver invoices 
and receipts to the agencies by scanning them instead of physically submitting them. Additionally, a 
conclusion is made that there is a necessity for companies in the accounting industry to keep up with 
the digital revolution to survive in the industry in the future. 
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Sammanfattning 
Redovisningsbranschen är just nu inne i ett digitalt skifte och är därav en intressant bransch att 
studera. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur digitaliseringen påverkar effektiviteten 
inom branschen och hur företagen förhåller sig till de förändringar som sker. Studien är avgränsad till 
att undersöka effektiviteten utifrån ett företagsperspektiv. Forskningsfrågan besvaras med 
utgångspunkt från den teoretiska referensramen med hjälp av empiri insamlad från chefer samt 
personer som arbetar med digitaliseringsfrågor på redovisningsbyråer i Sverige. För att besvara syftet 
samt frågeställningen i studien har en kvalitativ studie tillämpats där fyra semistrukturerade intervjuer 
utförts på två mindre och två större redovisningsbyråer. Den teoretiska referensramen bygger på 
relevanta teorier som definierar begreppet effektivitet. Vidare bygger analysen på den insamlade 
empirin från intervjuerna som kopplats till teorin för att diskutera  hur effektiviteten påverkas. Utifrån 
den insamlade empirin från de fyra skilda redovisningsbyråerna formuleras en slutsats om att 
effektiviteten, med hänsyn till studiens sätt att definiera begreppet, har förbättrats på grund av 
digitaliseringen. Digitaliseringen har lett till att bokföringsprocesserna har tidseffektiviserats vilket i 
sin tur frigjort tid för redovisningskonsulterna. Tiden som de besparar genom de nya systemen lägger 
de istället på att ge kunderna rådgivning som ur ett företagsperspektiv ökar kundens upplevda 
tjänstekvalitet. Kundernas medverkan i processerna har blivit annorlunda. De kan numera få tillgång 
till information på ett mer tillgängligt sätt än tidigare och kan leverera fakturor och kvitton till 
byråerna genom att scanna in dem istället för att lämna in dem fysiskt. Slutligen har det visat sig vara 
en nödvändighet för företag inom redovisningsbranschen att följa med i den digitala utvecklingen för 
att överhuvudtaget ha något kvar i branschen att göra. 
 
Nyckelord: digitalisering, redovisning, effektivitet, kvalitet, produktivitet 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel diskuteras studiens bakgrund och problemdiskussion vilka senare leder fram 
till studiens syfte samt frågeställning. Även studiens avgränsningar kommer att tas upp i detta 
avsnitt.  

 

1.1 Bakgrund 
Samhället idag genomgår ett digitalt skifte och den tekniska utvecklingen påverkar alla 
branscher på ett eller annat sätt (Monterio 2015). Digitalisering innebär att fysiska varor 
omvandlas till digitala tjänster (Breman & Fällander 2014), digitaliseringen är ingenting nytt 
och många arbetsprocesser är idag automatiserade (Monterio 2015). Automatisering innebär 
att en maskin/dator mer eller mindre går av sig själv och kan sköta delar i en process som 
tidigare utförts av en människa (Rundqvist u.å). För 18 år sedan skrev Gibbs (1998) att IT-
branschen har skapat den mest beroendeframkallande drogen i världshistorien; 
digitaliseringen. Gibbs (1998) beskriver hur våra barn växer upp i ett samhälle med en enorm 
förståelse över teknik, hur nyheter sprids allt snabbare och att få tag på information har aldrig 
varit enklare. Digitaliseringen har gjort framsteg sedan dess och det Gibbs definierade som 
snabbt definieras idag som långsamt. Det intressanta är att digitaliseringen började ta fart för 
väldigt länge sedan och att utvecklingen fortgår. Dagens affärslandskap förändras och 
tekniken förändrar inte bara människans sätt att leva utan även hur vi arbetar. Under de 
senaste åren har det visat sig att organisationer antar alltmer digitala verktyg i ett försök att 
förbättra den operativa effektiviteten. (Wong 2016) 
   Normans Media (2015) publicerade en artikel som visar på att digitaliseringen har 
utvecklats till att vara en avgörande hävstång för tillväxt i praktiskt taget varje bransch och är 
den centrala nyckeln till ökad effektivitet och flexibilitet. Digitaliseringen öppnar upp helt 
nya möjligheter för producerande företag att tillverka produkter och lösningar snabbt och 
effektivt. Den som utnyttjar dessa möjligheter kommer att gynnas av en avgörande 
konkurrensfördel. (Normans Media Ltd 2015) Digitaliseringen förändrar inte bara 
varuproducerande företag utan även tjänsteföretag och ställer nya krav på framtidens 
medarbetare. Befintliga eller nya aktörer på arbetsmarknaden som lyckas nyttja den nya 
tekniken på rätt sätt kan på kort tid vända upp och ned på hela branscher. Nya 
tjänsteerbjudanden som kunden kan tillhandahålla på ett effektivare sätt gör kunder till 
vinnare och producenter som inte förmår att följa med i den digitala utvecklingen till 
förlorare. (Brånby 2016) Digitaliseringen har haft en inverkan på hela samhället och en 
bransch som just nu genomgår en förändring i Sverige är redovisningsbranschen. 
   Den moderna redovisningen föddes redan på 1300-talet och har sedan dess ständigt 
utvecklats. Redovisningens framsteg kan beskrivas som en reaktion på samhällsutvecklingen 
och är därmed en fortgående process. (Gröjer 2002) I Sverige finns det många företag inom 
redovisningsbranschen och redovisning förekommer både i privata företag, myndigheter och 
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landsting (Nilsson & Dahlgren u.å). Redovisningen syftar till att sammanställa en 
organisations ekonomiska och finansiella förhållanden och den information som 
redovisningen bidrar till är avsedd både för interna och externa mottagare. Redovisning är ett 
fenomen som ständigt förändras och diskussioner om förändringen har förts kring att det 
beror på att organisationer ständigt vill förbättras (Hopwood 1987)  

1.2 Problemdiskussion 
Redovisningsbranschen genomgår, likt hela samhället, ett digitalt skifte. Enligt en rapport 
från stiftelsen för strategisk forskning bedöms att cirka 89 procent av 
redovisningsekonomernas arbetsuppgifter kommer att automatiseras inom de kommande 20 
åren. Med den tekniska utvecklingen blir inte bara uppgifter mer automatiserade, utan det 
påstås att även arbetets tillvägagångssätt blir effektivare vilket i sin tur kan leda till att varje 
enskild konsults kundkrets behöver utvidgas. I och med den utvecklingen som sker, där allt 
fler arbetsuppgifter sköter sig själva, spekuleras det om att en mer omfattande 
kompetensgrund kommer att behövas då arbetet till större del kommer att handla om tolkning 
och rådgivning. (Skough 2016) 
   Samtidigt som digitaliseringen kan kännas oroväckande i och med dess påverkan på många 
arbetsuppgifter finns även positiva effekter att ha i beaktande. Det handlar om att som företag 
kunna ta tillvara på de möjligheter till utveckling som digitaliseringen kan innebära. Genom 
att mindre tid behöver läggas på uppgifter som kan sköta sig själva kan fokus istället läggas 
på att utveckla verksamheten på andra sätt. Det i sin tur innebär att kraven på oss människor 
ökar då vi måste lära oss och klara av uppgifter som inte maskiner kan göra på egen hand. 
Medan digitalisering å ena sidan kan kännas som ett hot mot jobben finns även stora 
utvecklingsmöjligheter och fördelar om tekniken utnyttjas på rätt sätt. (Schuck 2016) 
   Anledningen till att redovisningen förändras är för att den ständigt ska bli bättre och mer 
effektiv (Hopwood 1987). Att redovisningssystemen blivit bättre och mer effektiva är mycket 
tack vare digitaliseringen. De digitala redovisningsprogrammen leder till att alltmer processer 
inom redovisningen automatiseras, vilket leder till effektivare processer som i sin tur leder till 
minskade kostnader. (Ghasemi et al 2011) 
  Ghasemi et al (2011) menar att datorer, servrar, internet, trådlösa och personliga digitala 
enheter, så länge det har funnits, har påverkat och förändrat sättet företag gör affärer på. För 
just redovisningsbranschen har bokföringsprogram automatiserat traditionella 
pappersreskontra och redovisningsböcker. IT har skapat betydande fördelar för 
redovisningsavdelningar och dessa datorsystem har förkortat ledtiden som krävs för att 
förbereda och presentera finansiell information till ledningen och intressenter. Månads- eller 
årsbokslut kan vara väldigt påfrestande för redovisningsbyråer, dessa perioder innebär ofta 
längre arbetsdagar och högre arbetskostnader. Papperslösa bokföringssystem leder till att 
dessa perioder förkortas och ger företaget stöd för kostnadskontroll, vilket innebär att den 
totala effektiviteten för bolaget ökar. (Ghasemi et al, 2011) 
   Tidigare forskning om digitalisering talar för att digitaliseringen påverkar effektiviteten 
inom företag, så även inom redovisningsbranschen (Ghasemi et al, 2011). Ovanstående 
resonemang visar på att redovisningsbranschen blivit alltmer effektiv men med vår studie vill 
vi bidra med att få en ökad förståelse för hur effektiviteten påverkas. Det finns brist på 



 3 

relevant forskning inom ämnet ur ett svenskt perspektiv och mycket forskning är från flera år 
tillbaka eller prognoser för framtiden. Problematiken är att effektivitet är ett svårdefinierat 
begrepp som inte är helt enkelt att mäta. Att mäta effektivitet handlar om bedömningar och 
något som upplevs som effektivt för någon behöver inte vara effektivt för alla (Brunsson 
2013). Tidigare studier talar om en mer effektiv redovisningsbransch men det finns 
svårigheter med att förstå deras innebörd av ordet effektivitet. Det är vanligt förekommande 
att blanda ihop begreppen produktivitet och effektivitet. Produktivitet handlar om att göra 
saker rätt, medan effektivitet handlar om att göra rätt saker. För företagen själva finns det 
sällan någon skillnad mellan produktivitet och effektivitet men för utomstående behöver inte 
hög produktivitet alltid innebära hög effektivitet. (Brunsson 2013) För att skapa en ökad 
förståelse över hur digitaliseringen påverkar effektiviteten måste en tydlig definition av 
begreppet göras. I denna studie definieras effektivitet som produktivitet och kvalitet och 
kommer att mätas utifrån ett företagsperspektiv. 

1.3 Frågeställning 
Hur påverkar digitalisering effektivitet inom redovisningsbranschen och hur förhåller sig 
företag inom branschen till digitalisering? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån ett företagsperspektiv få en ökad förståelse för hur 
digitaliseringen under de senaste fem åren har påverkat samt påverkar effektiviteten inom 
redovisningsbranschen i Sverige. Vidare är syftet att undersöka hur företagen i studien 
förhåller sig till digitaliseringen.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka fyra  redovisningsbyråer i Sverige för att få deras syn på hur 
digitaliseringen påverkar effektiviteten inom branschen, i denna studie lämnas 
revisionsbranschen utanför. Då digitaliseringen är en process som hela tiden går framåt har 
studien också avgränsats tidsmässigt till att studera vad som förändrats de senaste fem åren 
fram till idag. Vi kommer att träffa personer inom företagen som har en nära koppling till hur 
företaget jobbar med utvecklingsfrågor. Dels chefer men även personer som arbetar med 
digitaliseringsfrågor. Studien avgränsas till att undersöka effektiviteten utifrån ett 
företagsperspektiv.  
   I studien definieras begreppet effektivitet i faktorerna produktivitet och kvalitet. Detta vill 
förtydligas då effektivitet kan uppfattas på flera olika sätt och ha olika innebörd för olika 
individer. Då studien bygger på digitaliseringens påverkan på effektiviteten har vi utöver 
teori om kvalitet valt att undersöka tre begrepp närmare. De tre begreppen är tillgänglighet, 
tillförlitlighet och användbarhet. Avgränsningarna och tolkningarna grundar sig i vad som 
anses relevant med utgångspunkt från denna studies syfte.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel kommer teorier kring området redogöras. I denna studie  finns det flera 
beståndsdelar i begreppet effektivitet och i referensramen kommer en förklaring till dessa 
ges. De olika beståndsdelarna kommer att flätas samman och mynna ut i en analysmodell. 

 

2.1 Digitalisering 
Att digitalisera i företag handlar mycket om att automatisera processer för att de ska bli mer 
effektiva. Många företag använder sig av molnbaserade enheter där all data samlas, vilket 
innebär att informationen finns “i luften” och går att få fram oberoende av var du befinner 
dig. (Kane et al 2015) Digitalisering handlar om att omvandla analoga data till digitala 
tjänster (NE u.å). 
    Digitaliseringen har utvecklats till att vara en avgörande hävstång för tillväxt och är den 
centrala nyckeln till ökad effektivitet (Normans media, 2015). Digitaliseringen påverkar 
effektiviteten i organisationer och det är redan känt att förändring, digitalisering i det här 
fallet, sker för att ständigt förbättra och göra organisationer mer effektiva. (Hopwood 1987) 
Ingen kan förutsäga exakt hur tekniken kommer att påverka redovisningsekonomer i 
framtiden men enligt Asgeirsson (2016) kommer redovisningsjobben att förändras och hur 
företagen väljer att stå i relation till tekniken är upp till dem själva. Asgeirsson (2016) menar 
att företagen inte bör frukta utvecklingen och se den som ett hot utan omfamna den och 
planera inför förändring. 

2.2 Effektivitet 
Effektivitet är ett invecklat begrepp som kan behöva brytas ned för att ge en djupare 
förståelse. Ett sätt att göra detta på är genom att dela upp ordet i intern och extern effektivitet. 
Extern effektivitet handlar om hur kunderna uppfattar företaget i form av upplevd kvalitet. 
Intern effektivitet inriktar sig däremot på produktivitet, det vill säga hur pass effektivt 
företaget använder sina resurser. (Grönroos 2008) Begreppet effektivitet definieras med ett 
antagande om att en organisation måste arbeta på ett produktivt sätt för att vara effektiv. 
Däremot behöver inte produktivitet innebära att en organisation är effektiv. (Jacobsen & 
Thorsvik 2008) Denna studie kommer bygga på en användning av begreppen produktivitet 
och kvalitet. I ett tillverkningsföretag är relationen mellan produktivitet och upplevd kvalitet 
inte av så stor betydelse då kunden bara tar del av det slutliga resultatet (Grönroos 2008; 
Bruzelius & Skärvad 2011). I ett tjänsteföretag är däremot relationen mellan dessa en annan. 
Där är kunden delaktig på ett helt annat sätt och involverad i själva produktionsprocessen. 
Kunden ses således som en medproducent och medskapare av värdet. Det gör att kunden inte 
bara tar del av det slutliga resultatet utan upplever också delar av själva processen dit. På 
grund av att den upplevda kvaliteten och produktiviteten har ett nära samband inom 
tjänsteverksamheter kan ett alltför stort fokus på att uppfylla interna mål leda till att den 
upplevda kvaliteten försämras. (Grönroos 2008) En ökad produktivitet enligt det traditionella 
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produktivitetsbegreppet har i stor utsträckning en helt annan effekt i tjänsteföretag då 
konsekvensen ofta innefattar lägre tjänstekvalitet (Andersson, Fornell & Rust 1997).  Detta är 
något som även Huang & Rust (2014) styrker då de menar på att det är svårt att göra 
produktivitetsvinster i tjänsteföretag utan att offra uppfattningar om kvaliteten.  

2.3 Produktivitet 
Produktivitet mäts exempelvis genom att fastställa hur mycket de anställda hinner med att 
göra per arbetstimme (NE u.å). Ett bekymmer med att vara effektiv i en tjänsteverksamhet är 
att produktiviteten och den upplevda kvaliteten från kundens sida är omöjliga att åtskilja 
(Calabrese 2012; Grönroos & Ojasalo 2004; Luria, Yagil & Gal 2014; Parasuraman 2002, 
2010). Det traditionella produktivitetsbegreppet innebär en avgränsning till det interna i 
företaget och kostnadssparande inom det interna området bör i sin tur inte påverka intäkterna 
i någon negativ bemärkelse. Detta benämns ofta som ett antagande om konstant kvalitet och 
trots förändringar i produktionen antas det att den upplevda kvaliteten inte påverkas negativt. 
Antagandet om konstant kvalitet är inget som går att applicera på tjänsteföretag då kunden 
själv är delaktig i delar av processen. På grund av detta är det svårt att använda sig av 
traditionella produktivitetsmodeller på tjänsteföretag. När det kommer till tjänsteföretag är 
det viktigt att hela tiden ha i beaktande att en förändring i produktiviteten också kan påverka 
den upplevda kvaliteten. (Grönroos 2008) Även Huang & Rust (2012) menar på att 
tjänsteproduktiviteten behöver anpassas efter kraven på tjänstekvaliteten. Påverkar 
exempelvis en ökad produktivitet kundens upplevelse av kvaliteten negativt är det fel att 
försöka höja produktivitetsnivån. Studien visar på att större företag tenderar att vara allt för 
produktiva i förhållande till den optimala nivån. Om så är fallet bör mindre vikt läggas vid 
kostnadsreduktion på kort sikt och mer betoning på servicekvalitet. (Huang & Rust 2012)  
    Av stycket ovan framgår att flertalet studier visar liknande resultat, det vill säga att 
produktiviteten och den upplevda kvaliteten har ett nära samband och en påverkan på 
varandra. Därav har ett antal teorier valts ut som alla stödjer sig på antagandet om detta 
samband. 

2.3.1 Produktivitetsteorier 
Med grund i tjänsteorganisationers speciella drag när det kommer till produktiviteten har 
Gummesson (1998) gjort en indelning av olika beståndsdelar som bygger på 
leverantörsinitierade, interaktionsinitierade och kundinitierade bidrag till produktiviteten. Det 
leverantörsinitierade bidraget består av exempelvis den kunskap och kompetens som 
leverantören besitter, de fysiska produkter som tillhandahålls eller den tid som leverantören 
kan lägga ned på kunden. Det interaktionsinitierade bidraget bygger på hur kunden och 
leverantören kommunicerar med varandra. Det är viktigt att föra en dialog där båda parter 
förstår vad den andre menar för att på så sätt få ut ett så bra resultat som möjligt av tjänsten. 
Det kundinitierade bidraget omfattar den input som kunden bidrar med i form av exempelvis 
information, självservice, frågor och klagomål. Om resurser nyttjas på rätt sätt och samspelar 
med varandra kommer de resurser som bidrar till en ökad produktivitet också innebära 
leverantörs-, interaktions- och kundinitierade bidrag till kvaliteten. Då kunden ses som en 
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medskapare av värde när det kommer till tjänster påverkar kunden både tjänsteprocessens 
utveckling och resultat. Ur företagets perspektiv finns det därav några betydelsefulla aspekter 
att ta i beaktande när det gäller produktivitetsstyrning i tjänsteföretag. Tjänsteleverantörens 
medverkan och input i tjänsteprocessen måste bidra till att interaktionen med kunden 
genererar en god balans mellan kundens upplevda kvalitet och produktiviteten. Dessutom bör 
kunderna motiveras, undervisas och informeras för att kunna bidra med både ökad 
produktivitet och upplevd kvalitet genom sin medverkan i serviceprocessen.  (Gummesson 
1998)  
    Gummesson (2014) har även utvecklat sina tankar i en senare artikel. Digitaliseringen och 
utvecklingen inom IT går hela tiden framåt och mycket har skett sedan han skrev sin artikel 
1998. Han menar att äldre vetenskaplig forskning ibland kan vara missvisande då 
förutsättningarna idag ser helt annorlunda ut. Även om det går att hämta relevanta delar från 
artiklar som publicerats för många år sedan måste en medvetenhet finnas kring att saker kan 
ha förändrats. Gummesson säger att hans tidigare forskning fortfarande har relevans men att 
den inte har tagit hänsyn till vissa aspekter som idag ses som extra viktiga, exempelvis 
digitaliseringen. Detta är något som bör tas i beaktande när teorin används idag. (Gummesson 
2014) 
   Grönroos & Ojasalo (2004) talar även de i samma termer som Gummesson. För att 
produktivitetsbegreppet ska bli aktuellt inom tjänsteverksamheter menar de att den upplevda 
tjänstekvaliteten behöver vävas in. Utöver detta är ömsesidigt lärande en aspekt som 
Grönroos & Ojasalo (2015) anser påverka tjänsteprocessen och därmed även produktiviteten. 
Då tjänsteleverantören och kunden producerar tjänsten i interaktion med varandra under 
själva servicemötet sker ett utbyte mellan leverantören och kunden. Tjänsteleverantören 
observerar kundens kompetensnivå, behovet av hjälp eller stöd samt kundens förväntningar 
på tjänsteprocessen. På samma sätt observerar kunden hur serviceprocessen fungerar, hur 
anställda och automatiserade system fungerar samt vilket behov av information och åtgärder 
som krävs från dem själva. Dessa observationer kan leda till ett ömsesidigt lärande om den 
andre partens beteenden, förväntningar och krav. Både tjänsteleverantören och kunden lär 
med tiden och det ömsesidiga lärandet har en tydlig inverkan på hur effektivt de kan använda 
sina resurser i serviceprocessen. Det ömsesidiga lärandet bidrar till att leverantören lär sig att 
underlätta för kunden medan kunden i sin tur lär sig att anpassa sig till leverantörens 
processer. (Grönroos & Ojasalo 2015) 

2.3.2 Kostnadssparande 
En viktig aspekt när det kommer till hur produktivt ett företag förmår att vara har med 
företagets kostnader att göra. Ett företags kostnader kan delas in i goda, dåliga och 
obligatoriska kostnader. Goda kostnader är kostnader som utvecklar företagets potential att 
producera tjänster mer effektivt och som därmed kan leda till ökad förmåga att skapa intäkter. 
Exempel på sådana kostnader är utbildning av personal som har en stark koppling till den 
upplevda tjänstekvaliteten. Dåliga kostnader berör “onödiga” kostnader som personal i 
överflöd, långa väntetider i processer på grund av flera led av chefer och tidskrävande rutiner 
som upplevs onödiga. En minskning av de dåliga kostnaderna resulterar inte bara i en ökad 
produktivitet utan kan även påverka kvaliteten positivt i vissa fall. De obligatoriska 
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kostnaderna är kostnader som inte är möjliga att kringgå även om de inte bidrar med någon 
positiv inverkan på kvaliteten, försäkrings- och reparationskostnader är exempel på sådana. 
Ett vanligt och återkommande fall hos många företag är att skära ned på de goda kostnaderna 
istället för de dåliga. Resultatet av det blir ofta att den upplevda kvaliteten försämras 
oberoende av om produktiviteten blir bättre eller inte. Det är viktigt att ett företag kan avgöra 
vilka kostnader som är bra respektive dåliga innan de tar ett beslut om att kostnadsnivån bör 
sänkas. Det kan mycket väl vara så att även om kostnaderna överlag behöver sänkas så kan 
det vara av betydelse att höja vissa goda kostnader. Detta för att överhuvudtaget kunna 
leverera god upplevd kvalitet till kunderna och behålla sin konkurrenskraft. (Grönroos 2008)    

2.3.3 Sammanfattning av produktivitetsbegreppet 
Produktivitet är ett relativt svårdefinierat begrepp och kanske extra svårt att definiera inom 
tjänsteföretag då det går hand i hand med kvalitet. I denna studie kommer produktivitet och 
kvalitet att separeras ifrån varandra i den mån det går. Produktivitet kommer att studeras i 
form av exempelvis nedlagda timmar på processerna i företagen samt företagens kostnader, 
med en medvetenhet om att alltid ha kvalitet med i beaktande.  

2.4 Kvalitet 
Det finns många olika definitioner av ordet kvalitet och svaret på vad kvalitet är skiljer sig 
förmodligen åt beroende på vem som svarar. När ett företag arbetar med kvaliteten i 
exempelvis en tjänst är det viktigt att de har definierat ordet kvalitet så att alla pratar om 
samma sak. Flertalet personer som vetenskapligt eller i expertgrupper arbetar med ordet 
kvalitet ger följande förklaring: ”Kvalitet är när det man får ut av en produkt/tjänst stämmer 
överens med det krav som ställs på produkten/tjänsten” (Gill 2009) Den kvalitet som 
kunderna upplever är det som räknas (Grönroos 2008). 
    Det är viktigt för företag att ha en medvetenhet om kvalitet i alla processer som finns i en 
organisation och att ständigt förbättra kvaliteten i syfte att uppnå maximal kundnöjdhet (Talib 
& Rahman 2015;Ueno 2010). Detta främst genom att uppfylla kundernas behov och ständigt 
komma med förbättringar (Ueno 2010). Kvalitetsarbetet utgår från kunderna och berör alla 
delar och funktioner i en organisation. Enligt  Bruzelius och Skärvad (2011) innebär kvalitet 
att ge kunden den vara/tjänst som den förväntar sig och är villig att betala för. Kvalitet 
behöver inte betyda att kunden vill ha en produkt med de allra bästa funktionerna eller till en 
viss kostnad, utan kvalitet kan lika väl betyda att produkten/tjänsten motsvarar eller 
överträffar det kunden efterfrågar och företaget utlovar (Bruzelius och Skärvad 2011).  
Kvalitet behöver inte kosta någonting medan brist på kvalitet kan kosta mycket (Grönroos 
2008).  
   I tjänsteföretag är det vanligt förekommande att tänka att priset är det enda intressanta för 
kunderna, att de vill betala för kärntjänsten och ingenting mer. I vissa fall kan detta argument 
stämma men i de allra flesta fall innebär förbättrade tjänster ett ökat värde för kunden. 
Tjänsteleverantörer behöver ibland få kunderna att förstå det ökade värdet för dem som bättre 
service innebär. Grönroos (2008) talar om fyra anledningar till varför kunderna inte förstår 
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den värdehöjande effekten av god service och därmed inte heller är villiga att betala ett högre 
pris. 
 

1. Tjänsteleverantören har inte lyckats visa kunden de fördelar som tjänsten kan 
innebära för dem i form av exempelvis ökad bekvämlighet, stöd och trygghet. 

2. Tjänsteleverantören har inte lyckats förklara för kunden de långsiktiga 
kostnadseffekterna av vad tjänsteerbjudandet medför och att detta är viktigare än 
själva priset. 

3. Erbjudandet saknar de fördelar som kunden efterfrågar. 
4. En del kunder vill endast ha kärntjänsten och är inte intresserad av något mervärde, 

priset är det enda som spelar någon roll. 
  
Företag som arbetar med att sälja tjänster skiljer sig åt jämfört med företag som säljer varor. 
Den upplevda kvaliteten på en vara kan kunden se och ta på medan kvaliteten i en tjänst 
handlar om hur väl service och interaktion med personalen i det säljande företaget är. Den 
tjänstekvalitet som kunden upplever har enligt Grönroos (2008) två dimensioner: teknisk- 
samt funktionsmässig dimension. Den tekniska dimensionen av kvalitet är vad kunden 
erhåller medan den funktionsmässiga dimensionen är hur tjänsten erhålls. Det är lätt att tänka 
att det enda som spelar någon roll är vad kunden får men lika viktigt är det för den upplevda 
tjänsten hur processen går till, exempelvis hur bemötandet från personalen är och 
tillgängligheten. (Grönroos 2008) För att företaget ska få kunder krävs det att företaget har 
något mer värdefullt att erbjuda kunden än vad konkurrenterna har (Axelsson & Agndal 
2005).  
   Konkurrensfördelar sägs vara en del av kvaliteten. Den tekniska kvaliteten kan vara en 
konkurrensfördel om företaget hittar en teknisk lösning som konkurrenterna inte kan 
konkurrera med. Det är dock svårt i de allra flesta branscher att skapa tekniskt försprång då 
konkurrenterna i många fall kontrar med en liknande lösning. Den funktionella 
kvalitetsdimensionen kan vara en avgörande faktor för hur kunden upplever kvaliteten i 
tjänsteprocessen. Om exempelvis ett servicemöte hanteras dåligt tar det bort effekten av den 
tekniska utvecklingen. I en position där många företag konkurrerar med liknande teknik är 
det tjänstens funktionella kvalitet som blir avgörande. Den tekniska kvaliteten är självfallet 
nödvändig men det är en vågskål mellan de olika dimensionerna och ett företag bör vara 
starkt inom dem båda. (Grönroos 2008)  
   Som ovanstående teorier visar finns det många dimensioner inom kvalitet att beakta i 
tjänsteföretag. Ghasemi et al (2011) skriver att effektiviteten i redovisningsbranschen 
påverkas av digitaliseringen och talar bland annat om att utvecklingen av servrar och alltmer 
digitala enheter leder till ökad effektivitet inom branschen. Tatreschi (2009) skriver om hur 
dokument alltmer lagras digitalt  och går att komma åt i princip vart du än befinner dig. 
Denna information får oss att vilja studera hur kvaliteten i tjänsternas tillgänglighet, 
tillförlitlighet samt användbarhet har påverkats av digitaliseringen. Alla dessa begrepp bör ha 
påverkats av de förändringar som digitaliseringen bidragit till och anses relevanta att ta i 
beaktande.  
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2.4.2 Tillgänglighet 
Tillgänglighet av tjänsten är ett av kriterierna som skall vara uppfyllt för att nå god 
tjänstekvalitet. Grönroos (2008) skriver om olika faktorer som avgör om kunderna upplever 
det som enkelt att få tillgång till samt använda tjänsterna. Bland annat beror det på 
personalens kunskap, öppettider, geografisk placering av kontor och informationsteknik. 
Företag får inte glömma bort vikten av att ha god tillgänglighet, att exempelvis behöva vänta 
länge på att få svar på någonting kan dra ned den upplevda kvaliteten av tjänsten. Hur 
kunderna upplever deras medverkan i processen och dess komplexitet påverkar också 
tjänstens tillgänglighet. (Grönroos 2008) I och med digitaliseringens framfart blir kundernas 
krav på tillgänglighet allt högre och det är viktigt för företagen att driva de faktorer som är 
nödvändiga för att kunna bistå med kundfokuserade användarupplevelser. För att företag ska 
kunna vara med och konkurrera nu och i framtiden är det viktigt att anpassa tillgängligheten 
efter kundernas behov vilket är att alltid kunna vara uppkopplade, ha lätt att komma åt data 
samt alltmer automatiserade arbetsprocesser. (Normans Media Ltd 2016) 
   Digitaliseringen leder till att information blir allt mer tillgänglig och lättåtkomlig, vilket i 
sin tur leder till att både kunder och redovisningsekonomer sparar tid som kan läggas på 
andra resurser. Tillgängligheten av informationen har fått en betydande effekt enligt Ghasemi 
et al (2011). 

2.4.3 Tillförlitlighet 
Grönroos (2008) beskriver tillförlitlighet som förmågan att kunna ge kunderna den service 
som utlovats på ett noggrant och pålitligt sätt. Ett tillförlitligt företag kan hålla det pris de 
lovar, leverera rätt saker samt hantera problem. Ny teknik och ett alltmer digitaliserat 
samhälle har gjort att tillförlitlighet i form av felfria system blivit en viktig del i 
kvalitetsarbetet.  
   Tillförlitlighet speglar ett systems förmåga att fungera på ett korrekt sätt med en så låg 
frekvens av störningar och fel som möjligt. (Klefsjö u.å) Informationsteknik (IT) stödjer 
många företag att digitalisera processer i verksamheten för att processerna ska bli mer 
effektiva. Till en början användes digitaliseringen för att effektivisera interna processer. 
Numera digitaliseras även de externa processerna, det vill säga processer där även kunden är 
involverad. Dokument blir mer lättåtkomliga för båda parter genom att informationen ligger 
digitalt. I och med detta blir risken för obehörig åtkomst till information större, vilket kan 
påverka tillförlitligheten av tjänsten. En del dokument är känsliga och måste skyddas från att 
obehöriga får tillgång till dem. (Tatreschi 2009) 

2.4.4 Användbarhet 
Hertzum (2010) talar om hur termen användbarhet är vanligt förekommande i dagens 
samhälle då många interaktioner mellan datorer och människor sker. Begreppet har formats i 
en tid då den tekniska utvecklingen bidragit med att många nya produkter och system har 
utvecklats som krävt god funktionalitet men som dessvärre har varit svåra att använda. Hur 
ordet bör definieras är inte lätt, ofta används ordet utan någon vidare definition. ISO 
(Internationella Standardiserings Organisationen) definierar användbarhet som "den grad i 
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vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på 
ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.".  
   Enligt Ottersten & Berndtsson (2002) är användbarhet en kvalitetsaspekt hos interaktiva 
produkter. En interaktiv produkt kan exempelvis innefatta samspelet mellan en dator och dess 
användare. En produkts användbarhet är därmed inte en bestående egenskap utan något som 
uppstår under interaktionen mellan utövaren och produkten. Detta är något som Ehn et al 
(1995) styrker. De har diskuterat ett begrepp kallat quality-in-use, eller svenskt uttryckt 
användningskvalitet. Med definitionen menar de på att användbarhet är en kvalitetsdimension 
och att produktens/tjänstens användbarhet fastställs vid själva användningen.   

2.4.4 Sammanfattning kvalitet 
Den kvalitet som kunden upplever är den som räknas enligt Grönroos. Samtidigt är det viktigt 
att det finns en medvetenhet om kvalitet i alla företagets processer. Inom tjänsteföretag är 
kvaliteten beroende både av vad kunden får och hur kunden får det. Utöver de teorier om 
kvalitet som tagits fram och som ligger till grund för det framtida resultatet studeras även tre 
kvalitetsbegrepp närmare. Tillgänglighet, tillförlitlighet och användbarhet anses alla ha ett 
nära samband med digitaliseringen och är därför relevanta att undersöka närmare. Kvalitet 
kommer i denna studie att undersökas ur ett företagsperspektiv, dels hur de upplever att 
kvaliteten för kunderna påverkats men även kvaliteten för redovisningskonsulterna. 

2.5 Analysmodell 
Analysmodellen är en egenkonstruerad modell som är utvecklad för att besvara hur 
digitaliseringen påverkar effektiviteten inom redovisningsbranschen och hur företagen 
förhåller sig till digitaliseringen. Modellen stödjer sig i den teori som redovisats ovan och 
förtydligar hur denna studie definierat begreppet effektivitet, detta för att kunna få en djupare 
förståelse i hur effektiviteten påverkas av digitaliseringen. Denna studie bygger på att 
effektiviteten delas upp i produktivitet och kvalitet. Då både produktivitet och kvalitet har en 
påverkan och ett mycket nära samband med varandra när det kommer till 
tjänsteorganisationer kan ingen klar separation göras mellan dem. Begreppen kan både 
påverka varandra i olika riktningar samtidigt som de kan ses som beståndsdelar av varandra. I 
produktivitetsbegreppet ingår de leverantörs-, interaktions- och kundinitierade bidragen samt 
kostnadssparande. I kvalitetsbegreppet ingår Grönroos fyra anledningar samt den tekniska- 
och funktionella dimensionen. 
   Utgångspunkten i studien är hur digitaliseringen påverkar effektiviteten och därmed har 
relevanta begrepp valts ut som påverkar kvaliteten. Begreppen tillgänglighet, tillförlitlighet 
och användbarhet har en stark anknytning till digitaliseringen och tas därför i beaktande vid 
undersökandet av företagens kvalitet.  
   Produktivitet och kvalitet tillsammans med de påverkande faktorerna tillgänglighet, 
tillförlitlighet och användbarhet utgör effektiviteten i den här studien och genom att studera 
hur de har påverkats av digitaliseringen skall forskningsfrågan besvaras.  
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Figur 1. Analysmodell.  
 
Det finns ingen anledning till att de olika nivåerna illustreras med olika former på figurerna 
annat än att det blir lättare att urskilja och förstå tankesättet bakom uppbyggnaden av 
analysmodellen. Alla tre nivåer består av varsin färgskala för att det tydligt ska gå att 
urskilja var och en av nivåerna.  
 
Teckenförklaring: 
Nivå 1 visar på att digitaliseringen påverkar företagens effektivitet 
Nivå 2 visar på att begreppet effektivitet i denna studie bryts ned i produktivitet och kvalitet. 
Produktiviteten studeras utifrån teorier om de leverantörs-, interaktions- och kundinitierade 
bidragen samt teorier om kostnader. Kvalitet definieras i denna studie som Grönroos fyra 
anledningar samt  tekniska- och funktionella kvalitetsdimensioner. Pilen mellan produktivitet 
och kvalitet illustrerar att det finns ett samband mellan de båda begreppen då produktiviteten 
påverkar kvaliteten samtidigt som kvaliteten påverkar produktiviteten. 
Nivå 3 visar på att tillgänglighet, tillförlitlighet och användbarhet är tre begrepp som påverkar 
kvaliteten i denna studie. Då de tre begreppen påverkar kvaliteten påverkas i sin tur även 
produktiviteten av begreppen.  
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3. Metod 
 

I det här kapitlet framgår vilken forskningsstrategi och undersökningsmetod studien utgår 
ifrån. Därefter följer en metodreflektion för att styrka trovärdigheten av studien.  

 

3.1 Val av ämne 
Vid val av ämne ville vi studera något som är aktuellt just nu och som även är ett relativt 
outforskat område. Genom att studera olika artiklar som berörde digitaliseringen insåg vi att 
effektiviteten inom organisationer var en aspekt som påverkas av digitaliseringen. Vid vidare 
forskning fann vi att redovisningsbranschen verkade vara en aktuell bransch att undersöka.  
Definitionen av begreppet effektivitet har däremot upplevts som svag i tidigare studier. 
Varken någon vidare uppfattning om vad begreppet innefattat har funnits och inte heller 
framgår det på ett tydligt sätt hur effektiviteten påverkas. Vi fann även en brist på svensk 
forskning vilket gjorde det ännu mer aktuellt att fördjupa sig i området. Något som däremot 
framkommit vid informationssökningen är rapporter i stil med FARs framtidsstudie. Dessa 
rapporter har dock varit väldigt framåtblickande och spekulerat om vad som komma skall. 
Med andra ord har det varit svårt att finna något som känns aktuellt här och nu. Utifrån detta 
grundades därför vår utgångspunkt i studien.    

3.2 Val av forskningsstrategi 
I studien används en kvalitativ forskningsmetod då syftet är att öka förståelsen för hur 
digitaliseringen påverkar effektiviteten i redovisningsbranschen samt se hur företag förhåller 
sig till digitaliseringen. Anledningen till varför en kvalitativ forskningsmetod används i 
studien är just för att den bidrar till att öka förståelsen för ett fenomen. Kvalitativ metod 
kännetecknas av att data samlas in verbalt, det vill säga genom ord och text, och fokus läggs 
på helhetsförståelsen. (Bryman och Bell 2011) För att få en ökad förståelse för 
digitaliseringens inverkan på effektiviteten kommer den insamlade empirin att beskrivas, 
analyseras och tolkas. Att tolka resultat och generera ny teori är den kvalitativa 
forskningsmetodens särdrag (Bryman & Bell 2011). Vi har valt att använda oss av 
djupintervjuer i studien, det vill säga intervjuer där ett fåtal personer utfrågas men på djupet. 
Anledningen har att göra med den ökade förståelsen som vill uppnås med studien. Att få 
ordentliga och utvecklade svar anses vara av större betydelse än att träffa många respondenter 
med kortfattade uttalanden.  

3.3 Undersökningsmetod 

3.3.1 Urval 
Studien grundar sig i ett målstyrt urval vilket är en form av icke-sannolikhetsurval. Ett 
målstyrt urval innebär att deltagarna i studien valts ut på ett strategiskt sätt. Med detta menas 
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att respondenterna är relevanta och utvalda med hänsyn till studiens syfte och 
forskningsfråga. (Bryman & Bell 2011) Vi har valt att studera fyra olika redovisningsbyråer, 
två större och två mindre. Genom att välja olika byråer storleksmässigt vill en så bred och 
ordentlig beskrivning som möjligt av redovisningsbranschen uppnås. Vidare har urvalet 
bestått av en person med ledande roll i företaget eller någon som har nära koppling till 
digitaliseringsfrågor, detta för att få övergripande svar om digitaliseringens påverkan på 
effektiviteten i företaget. Att ställa frågorna till en person som bara är insatt i sitt egna arbete 
anses inte ge en rättvisande bild då det kan vara svårt för dem att tala om företaget i stort. 
Med tanke på valet att använda djupintervjuer blev det extra viktigt att få träffa rätt personer 
inom företagen. Bryman & Bell (2011) trycker på vikten av att urvalet är representativt för 
forskningen och vi anser att urvalet är lämpligt i den här studien.  

3.3.2 Förberedelse och genomförande av intervjuer  
Att använda sig av intervjuer vid insamling av empiri är vanligt förekommande vid kvalitativ 
forskning (Bryman & Bell 2011). Empirin i denna studie kommer att samlas in med hjälp av 
en semistrukturerad intervju (intervjuguide) vilket innebär att intervjuaren följer ett visst 
tema. Dock finns det möjlighet och utrymme för respondenten att svara fritt och besvara 
frågorna på ett sätt som är bekvämt för henne/honom. Intervjuaren kan ställa följdfrågor som 
inte står i intervjuguiden och även byta ordningsföljd på frågorna.  Till allra största grad följs 
intervjuguiden som den är strukturerad men med möjligheten att ställa följdfrågor minskar 
risken för att gå miste om viktig information. (Bryman och Bell 2011) 
   I denna studie kommer intervjuguiden ha sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen 
och ligga till grund för att få svar på frågeställningen. Intervjuguiden kommer att innefatta de 
begrepp som ordet effektivitet har brutits ned till i denna studie, det vill säga produktivitet 
och kvalitet. För att respondenten ska komma in i ämnet och få en ökad förståelse över 
studiens syfte kommer intervjun börja med att bakgrundsfrågor ställs. Intervjuguiden kommer 
att ha en tydlig struktur och följas i den mån det går men med restriktioner till att behöva vara 
flexibel. Till en början ställs öppna frågor som ger respondenten möjlighet att svara fritt. För 
att inte gå miste om någon relevant information och för att kunna koppla svaren till den 
teoretiska referensramen finns underfrågor. Något som inte framgår i intervjuguiden men som 
respondenterna informerats om är att studien avgränsar sig till de senaste fem åren. För att 
undvika att respondenterna av misstag pratade i ett bredare perspektiv upprepades 
tidsaspekten flertalet gånger under intervjuerna.   
   En diskussion fördes kring om intervjufrågorna skulle skickas ut till respondenterna i 
förväg men ett beslut togs om att detta inte skulle göras. En fördel med att skicka ut frågorna 
i förväg hade kunnat vara att respondenterna möjligtvis fått en tydligare bild av vad för 
information som var av intresse och på så sätt bidragit med genomtänkta svar. En nackdel 
hade däremot kunnat vara att respondenterna låst sig för mycket till frågorna med risk för 
kortfattade svar utan några vidare fördjupningar. Vid närmare eftertanke ansågs det att 
situationen skulle kännas mer avslappnad samt att svaren skulle bli mer ärliga och trovärdiga 
om respondenterna inte fick se frågorna i förväg. Huruvida det beslutet har påverkat studien i 
positiv eller negativ bemärkelse är svårt att säga men vi upplever inte att intervjuerna blivit 
lidande av det alternativet som valdes.  



 14 

   Alla fyra intervjuerna utfördes på respondenternas respektive kontor i Stockholm, Västerås 
och Örebro. Förutsättningarna var bra under samtliga intervjuer då möjlighet fanns att sitta i 
lugn och ro utan att bli störda av ljud runt omkring. Det gavs även möjlighet till att spela in 
samtliga intervjuer vilket varit till stor fördel i det senare arbetet med att transkribera 
intervjuerna, detta gjordes för att undvika att gå miste om viktig information. Respondenterna 
gav tillåtelse till att  återkomma med frågor om det i efterhand skulle behövas. Då 
intervjuerna i många fall behandlade ämnena fram och tillbaka var det lätt att någon detalj 
ibland glömdes bort och detta har då varit till hjälp när någon oklarhet uppstått. Innan 
intervjuerna avslutades fick respondenterna möjlighet att tala fritt om de ansåg att det fanns 
någon viktig aspekt som ej tagits upp eller om det var något som de inte hade fått möjlighet 
att uttrycka. Det gjorde att vi lyckades fånga upp delar som varit till nytta i studien men som 
inte kom fram efter genomgången av intervjuguiden.  

3.4 Metodreflektion 
I en kvantitativ forskning nämns ofta begreppen reliabilitet och validitet när kvaliteten i 
forskningen diskuteras. Anledningen till att vissa författare menar att dessa inte kan 
appliceras rakt av på en kvalitativ forskning har att göra med den sociala verkligheten. I en 
kvantitativ studie där reliabilitet och validitet används finns ett antagande om att det är 
möjligt att komma fram till en enda absolut föreställning av verkligheten. Enligt Guba & 
Lincoln (1994) finns det fler än bara en välgrundad beskrivning av den sociala verkligheten 
och de anser därför att andra kriterier bör användas vid en kvalitativ forskning. För att en 
kvalitativ studie ska uppfattas som trovärdig har fyra kriterier tagits fram. Dessa är 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. I metodreflektionen 
kommer dessa begrepp användas för att styrka trovärdigheten av den insamlade datan. 
(Bryman och Bell 2011)  

3.4.1 Tillförlitlighet  
Om det är möjligt att det finns flera olika skildringar av verkligheten, som Guba & Lincoln 
(1994) skriver, är det avgörande om det som författaren beskriver i forskningen uppfattas som 
trovärdigt i betraktarens ögon. För att en studies resultat ska anses vara tillförlitlig krävs att 
studien genomförs i överensstämmelse med de regler som finns. Dessutom bör resultaten 
vidarebefordras till de personer som deltagit i studien för att dessa ska kunna bekräfta att 
forskaren tolkat den sociala verkligheten på ett korrekt sätt. Det kallas med andra ord för 
respondentvalidering eller deltagarvalidering. (Bryman & Bell 2011)  
   För att stärka tillförlitligheten i studien har vi försökt att hitta vetenskapliga artiklar och 
teorier som känns relevanta för det valda området och som tillsammans stärker de val vi gjort. 
Under samtliga intervjutillfällen har vi alla tre deltagit vilket hjälpt oss att få en bra 
helhetsbild då alla varit lika insatta. Även möjligheten att spela in intervjuerna, som fanns 
under alla fyra tillfällena, har varit till hjälp för att göra ordentliga transkriberingar. Det har 
gett oss goda förutsättningar till att utforma en sanningsenlig empiri. Efter avslutade 
intervjuer skickades de färdigställda resultaten ut till respondenterna. Det har lett till att vi 
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kunnat säkerställa att information uppfattats och tolkats på rätt sätt utifrån vad 
intervjudeltagaren menat.  

3.4.2 Överförbarhet  
Det typiska draget för en kvalitativ forskning innefattar att en mindre grupp med liknande 
egenskaper granskas. Fokus ligger därmed på att få en djupare förståelse och inte en bredare. 
På grund av det har kvalitativa resultat ofta fokus på det specifika sammanhanget och frågan 
om dess applicerbarhet på andra fall kan ifrågasättas. På grund av detta är en viktigt del i en 
kvalitativ studie att göra ordentliga och djupa beskrivningar av arbetet. På det sättet 
tillhandahåller utomstående personer riklig information med vars hjälp de kan avgöra om det 
är möjligt att överföra resultatet till andra områden eller inte. (Bryman & Bell 2011)  
   I studien har försök gjorts till att att hela tiden vara tydliga och beskriva arbetets syn på 
exempelvis de olika begreppen som innefattas. Detta för att läsaren ska få en förståelse för 
studiens resonemang. Att hela tiden motivera och vara tydliga med hur exempelvis den teori 
som valts ut ska tillämpas är en viktig del i arbetet. Genom att försöka hålla en tydlig struktur 
och röd tråd genom arbetet är förhoppningen att läsaren får en klar uppfattning om studiens 
upplägg och tillvägagångssätt. Då de teorier som tillämpas berör tjänsteföretag överlag och 
inte är avsedda specifikt för redovisningsbranschen anser vi även att studiens upplägg bör 
kunna tillämpas i andra branscher med tjänsteinriktning.  

3.4.3 Pålitlighet 
Istället för att använda begreppet reliabilitet har Guba & Lincoln (1994) föreslagit pålitlighet 
som en motsvarighet när det kommer till kvalitativa studier. De anser att forskarna ska anta 
ett granskande synsätt för att på så vis kunna avgöra om en studie är trovärdig. Med andra ord 
behöver forskarna se till att det bildas en komplett och tydlig beskrivning av vilka 
tillvägagångssätt som används i de olika delarna i forskningsprocessen. (Bryman & Bell 
2011)  
   Försök har gjorts till att på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva alla moment som studien 
inkluderar. De val som gjorts ur metodiskt syfte, exempelvis val av undersökningsmetod, har 
hela tiden utgått från de alternativ som ansågs mest lämpligt med grund i studiens syfte.  

3.4.4 Konfirmering/bekräftelse 
Det är svårt att få en helt objektiv bild av en kvalitativ studie och därför är det av stor 
betydelse att forskaren ändå försöker säkerställa att inga egna åsikter tagits med. Dennes 
personliga uppfattningar och synsätt får inte inverka på studiens genomförande och slutliga 
resultat. (Bryman & Bell 2011)   
   Genom att alla tre studenter deltagit på samtliga intervjuer och utformat empiri- samt 
analysdelen tillsammans har risken för att personliga åsikter uppstått minskats. Risken för 
egna tolkningar hade varit större om exempelvis intervjuerna hade utförts på tu man hand.  I 
och med att en sammanställning av intervjuerna har skickats till respektive företag har 
respondenterna haft möjlighet att korrigera eventuella missförstånd och tolkningar. 
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3.5 Analysmetod 
Analysen har gjorts efter att all data har samlats in och sammanställts och bygger på en 
kategorisering av det transkriberade materialet. För att få en tydlig tråd i arbete är analysen 
uppbyggd runt samma delar som intervjuguiden består av. Detta framförallt för att 
säkerhetsställa att alla delar i analysmodellen tas i beaktande. Den första delen av 
intervjuguiden, bakgrundsfrågor, diskuteras däremot inte då den delen inte är relevant för att 
besvara studiens syfte eller frågeställning. I analysen har en ständig koppling gjorts mellan 
den teoretiska referensramen och den insamlade empirin. 
  I det första steget analyseras digitalisering, där tidigare forskning ställs i jämförelse med 
insamlad data. I det andra steget analyseras den första delen som utgör effektivitet, det vill 
säga produktivitet, vidare följt av den andra delen som är kvalitet. Kvalitetsavsnittet följs av 
underrubrikerna tillgänglighet, tillförlitlighet och användbarhet som alla tre utifrån 
analysmodellen påverkar kvalitet och därmed utgör en del av effektiviteten.  
  Analysen avslutas med en sammanfattning för att kunna diskutera begreppet effektivitet i 
dess helhet samt underlätta analysen för läsaren. En ständig diskussion har förts kring 
resultatet och dess likheter och skillnader som framkom av intervjupersonernas svar.  

3.6 Metod- och källkritik  
Att kvalitativa studier är allt för subjektiva är en vanlig uppfattning som tidigare nämnts, 
risken är stor att personliga åsikter från forskaren vävs in i studien (Bryman & Bell 211). 
Genom att vi alla tre deltagit på samtliga intervjuer och haft möjlighet att spela in dessa har 
risken för personliga åsikter minimerats. Eventuellt har det i vissa intervjuer blivit någon 
riktad fråga men det är ingenting som vi känner har påverkat studiens resultat i någon vidare 
bemärkelse. Dessa har snarare uppstått då respondenten uppfattat frågan på fel sätt och vi 
därför valt att försöka få in dem på rätt spår igen.  
   Att en kvalitativ studie blir allt för subjektiv har också ett samband med svårigheten att 
replikera den. Egna åsikter och val om vad som anses vara betydelsefullt gör det svårt för 
andra att utföra en likadan studie. (Bryman & Bell 2011) Här har som tidigare nämnt försök 
gjorts till att hela tiden motivera varför vissa tillvägagångssätt har valts för att på så sätt göra 
det så tydligt som möjligt för läsaren.  
   Ett generaliseringsproblem är vanligt inom kvalitativa studier då dessa ofta riktar sig till få 
individer, en viss organisation eller ett utvalt område exempelvis. Trovärdigheten i att en så 
pass liten del av en helhet kan representera alla andra fall kan vara bristfällig. (Bryman & 
Bell 2011) Då denna studie enbart riktat sig till fyra olika företag inom branschen kan den 
anses vara svår att generalisera. Något att ha i beaktande är att vi pratat med personer inom 
företagen som alla har en betydande roll eller speciella kunskaper inom just digitalisering. 
Två av företagen, PwC och Grant Thornton, har 100 respektive 24 kontor runt om i landet. 
Dessa utgör tillsammans en relativt stor procent av redovisningsbyråerna i Sverige. Även 
byråernas storlekar har skiljt sig åt då två mindre och två större intervjuats. Med hänsyn till 
dessa omständigheter tycker vi att en viss generaliserbarhet ändå föreligger då det trots stora 
skillnader mellan byråerna strukturmässigt visas på liknande resultat från intervjuerna. Då 
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tidsbrist och svårigheter att få tag på “rätt” personer inom företagen förelåg fanns ingen 
möjlighet till fler intervjuer även om så önskades.  
   Något som framkommit under studiens gång och alltmer i studiens slutfas är saknaden av 
ett kundperspektiv. Detta är en aspekt som kan ses som en brist i studien då en stor del av 
effektiviteten är beroende av vad kunden upplever. I studien har kundens upplevda kvalitet 
utgått ifrån hur företagen anser att den har påverkats, något som hade upplevts som mer 
trovärdigt om åsikterna uttryckts direkt från kunden. Medvetenheten om problemet med 
enbart ett företagsperspektiv har funnits från studiens start men var en nödvändighet för att 
hinna med alla moment och få ett djup i studien. Med tanke på resultatet från intervjuerna 
med respondenterna som visade liknande åsikter hade ett färre antal intervjuer kanske kunnat 
vägas upp av att ta kundperspektivet i beaktande.  Detta var inget som gick att förutsäga vid 
studiens början men är något som bör finnas i åtanke vid vidare studier inom området. 
   Då studien utgår från ett företagsperspektiv är något som bör tas i beaktande att 
respondenterna vi träffat öppnar upp sig och berättar om respektive företag. Det finns en risk 
för att respondenterna framställer företagen från sin bästa sida medan mindre bra saker 
undanhålls eller förmildras. Samtidigt kan det även finnas information som skulle kunna vara 
till nytta för studien men som respondenterna väljer att undanhålla ur konkurrenssyfte. Detta 
går att spekulera kring men är ingenting som går att fastställa, däremot bör detta finnas i 
åtanke då studien läses.  
   När vi började med studien var alla gruppmedlemmar eniga om att skriva om digitalisering 
inom redovisningsbranschen då det är ett aktuellt ämne och många efterforskningar inom 
ämnet gjordes. De artiklar som kommer från tidigare forskning inom området och som 
använts i studien är alla granskade. I studiens inledningen har några artiklar utan vetenskaplig 
grund använts, dessa har undersökts ordentligt och ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats. 
Då det i vissa fall varit problematiskt att finna definitioner av begrepp har uppslagsverket 
nationalencyklopedin använts. Uppslagsverket har enbart tillämpats i de fall då vetenskapliga 
artiklar eller annan litteratur saknat tydliga definitioner.  

3.7 Operationalisering 
Nedan följer en operationalisering av intervjufrågorna för att på ett tydligt sätt visa hur 
studiens teoretiska referensram tas i beaktande då empirin samlas in.   
 

Fråga Teoretisk anknytning Motivering 

Fråga 1-4 Digitalisering Används för att få en förståelse för de 
kunskaper och erfarenheter respondenten 
besitter. 

Fråga 5-6 Digitalisering Handlar om hur företagen ser på digitalisering 
och hur dem arbetar mot ett mer digitalt 
arbete. 

Fråga 7 Produktivitet Är en allmän fråga om produktivitet där 
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respondenter får tala fritt. Detta för att inte gå 
miste om relevant information. 

Fråga 7a-b Produktivitet Handlar om produktivitet i form av den tid 
som läggs ned på varje kund samt om de kan 
ta sig an fler kunder i och med 
digitaliseringen. 

Fråga 7c Produktivitet 
Det leverantörsinitierade 
bidraget 

Ger svar på hur produktiviteten i form av det 
arbetet redovisningskonsulterna utför på egen 
hand. 

Fråga 7d Produktivitet 
Det interaktionsinitierade 
bidraget 
Ömsesidigt lärande 

Ger svar på hur produktiviteten i form 
redovisningskonsulternas arbete tillsammans 
med kunderna. 

Fråga 7e Produktivitet Används för att få svar på om digitaliseringen 
leder till att de sparar tid i form av färre fel 
och om processerna är mer eller mindre 
tidskrävande. 

Fråga 7f Produktivitet 
Det leverantörsinitierade 
bidraget. 

Används för att få svar på om personalens 
kunskaper är mer/mindre/lika viktiga i och 
med digitaliseringen. 

Fråga 7g-h Produktivitet 
Goda/dåliga/obligatoriska 
kostnader 

Svarar på om företagets kostnader påverkas 
av digitaliseringen i form av ex 
minskade/ökade kostnader, antalet anställda. 

Fråga 8 Kvalitet Ger svar på hur kvaliteten påverkas för 
kunderna, ur ett företagsperspektiv. 

Fråga 8a-b Kvalitet 
Den funktionella 
kvalitetsdimensionen 
Det kundinitierade bidraget 

Används för att få svar på om kundernas 
medverkan i processerna blivit annorlunda i 
och med digitaliseringen samt om arbetet mot 
och med kunderna blivit annorlunda. 

Fråga 8c-d Kvalitet 
Den tekniska 
kvalitetsdimensionen 
Grönroos fyra anledningar 

Används för att få reda på om kunderna i och 
med digitaliseringen får ut någonting mer av 
tjänsterna och om/hur priset påverkas av 
digitaliseringen. 

Fråga 8e Kvalitet 
Grönroos fyra anledningar 

Används för att få svar på om digitaliseringen 
har gett kunderna något mervärde och hur de 
arbetar för att få kunden att förstå att (om) de 
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får ett mervärde. 

Fråga 9-10 Kvalitet 
Tillgänglighet 

Ger svar på hur tillgängligheten av tjänsten 
påverkas av digitaliseringen. 

Fråga 11-14 Kvalitet 
Tillförlitlighet 

Ger svar på hur tillförlitligheten av tjänsten 
påverkas av digitaliseringen. 

Fråga 15-17 Kvalitet 
Användbarhet 

Ger svar på hur användbarheten av tjänsten 
påverkas av digitaliseringen. 

Fråga 18-19 Kvalitet 
Konkurrensfördelar 

Används för att få svar på om företagen ser 
digitaliseringen som en konkurrensfördel. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet kommer resultaten från intervjuerna med de fyra redovisningsbyråerna att 
fastställas och redogöras. Empirin är insamlad från företag och resultatet är därför ur ett 
företagsperspektiv. Respondenterna från Deskjockeys och Grant Thornton arbetar i 
Stockholm, respondenten från VicApta arbetar i Västerås och respondenten från PwC 
arbetar i Örebro. 

 

4.1 Deskjockeys AB & Visma Spcs AB 
Under vår intervju med Deskjockeys hade vi förmånen att få träffa två representanter från 
Visma Spcs AB som gav deras syn på digitaliseringens påverkan på effektiviteten inom 
redovisningsbranschen.  

4.1.1 Företagsbeskrivning 
Deskjockeys är en modern ekonomibyrå som ligger i framkant i allt vad som har med 
digitaliseringens utveckling att göra. Deskjockeys erbjuder sina kunder att sköta 
redovisningen med modern teknik i Visma eEkonomi. Företaget har 25 stycken anställda och 
klassas som ett litet bolag.  
   Visma Spcs är en ledande leverantör av ekonomiprogram till små och medelstora företag 
och är marknadsledande för bland annat bokföringsprogram. Visma har allt som krävs för 
bokföring, löner och administration. Företaget har ca 385 stycken anställda och klassas som 
ett stort bolag.  

4.1.2 Resultat av intervju  
Digitalisering 
Peter Rexhammar är auktoriserad revisor och VD på Deskjockeys, ett företag han grundade 
med sin fru för över 15 år sedan. Deskjockeys tog en nystart för några år sedan för att satsa 
fullt ut på den digitala utvecklingen och har haft som mål att ligga i framkant i branschen. 
Leif Lundin och Gunilla Jaltsén jobbar på Visma som arbetar mot redovisningsbyråer och 
småföretagare för att erbjuda utvecklade bokföringssystem.  
  Deskjockeys definition av vad digitalisering innebär är att automatisera sina tjänster och mer 
än att bara flytta sina lagringar till molnbaserade tjänster. Deskjockeys VD Peter menar att 
automation av processen innebär att informationen återanvänds i olika system, det vill säga 
att den digitala inmatningen enbart sker en gång manuellt eller helt digitalt och sedan 
återanvänds i kedjan utan att det behöver matas in fler gånger. 
  För att digitalisera systemen vill Visma Spcs erbjuda analyser av system som kan ge pop-up 
varningar i dataflödet så att användaren kan vara proaktiv, det vill säga att kunna analysera 
hela dataflödet som finns och att hela tiden kunna se det som är på gång att hända. I dagsläget 
analyserar redovisningsekonomer information/data, men detta menar Peter inte kommer 
finnas om tio år, då kommer det vara robotar som analyserar och tolkar. Leif och Gunilla från 
Visma tar också upp att robotar kommer göra mycket av jobbet men menar på att den 
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mänskliga interaktionen är väldigt viktig och kommer fortsätta att vara det om inte viktigare. 
“Att stansa in information gör en dator snabbare än människan och det yrket kommer så 
småningom att försvinna, men den mänskliga interaktionen kommer aldrig att försvinna.” - 
Leif Lundin. 
Produktivitet  
Digitaliseringen har inte lett till att Deskjockeys behöver dra ner på personal utan tvärtom, de 
kommer behöva mer personal. Deskjockeys profiterar på att konkurrenter inte har förstått 
förändringen. Därför tar de istället in de kunder som vill ha något annat, som vill ha 
rådgivningen eller prognosen. Han menar att de har tid med det, många konkurrenter 
spenderar kanske 80 procent av sin tid på att få in informationen manuellt i en databas medan 
de istället jobbar helt digitalt med automatiserade system och kan på det sättet frigöra tid till 
rådgivning. Visma menar däremot att detta inte gäller alla byråer utan de som inte jobbar 
särskilt digitalt kommer att behöva skära ner på personal om de inte tänker om nu, för de 
jobben kommer att försvinna. Visma ser alla byråer och bearbetar alla på svenska marknaden 
och de menar även att det inte är lika lätt för alla att följa utvecklingen. Peter tillägger att 
många har hinder i form av personal som inte är redo och i och med LAS (lagen om 
anställning) är det inte så enkelt att göra sig av med den personal som vägrar förändring.  
  Deskjockeys ligger i framkant i branschen när det kommer till digitaliseringen och detta har 
mycket att göra med att de startade upp från grunden och har fokuserat på utvecklingen från 
början. På så sätt fick företaget in personal som är mogen att jobba på ett helt annat sätt. Ska 
en byrå börja förändra och samtidigt vända personalen blir det en mycket större resa. 
Digitaliseringen har för Deskjockeys lett till att de kan ta emot fler kunder än de som inte 
kommit lika långt i utvecklingen. 
  Automatisering av processen leder till att det blir mindre fel. “Det är klart att det är mycket 
mindre fel nu, det är ju självklart! För du har liksom inte en mänsklig tolkning av information 
som ska flyttas mellan olika databaser.” - Peter Rexhammar. Det konkreta som Visma 
erbjuder som leverantör är just det här med tolkning av information. Inte bara att det ska flyta 
genom systemen utan att det också går att läsa informationen. Med hjälp av alla databaser 
som finns i de system som Visma erbjuder kan de säga vad det är för typ av faktura och hur 
den bör bokföras. Det blir också väldigt revolutionerande med ny teknik vilket  innebär att 
det går att spara väldigt mycket tid. Det finns fortfarande de inom branschen som inte riktigt 
har tagit steget in i den digitaliserade världen och lever enligt Peter efter den kokta grodans 
princip.”Om man stoppar ner en groda i en kastrull, så simmar den omkring där och så slår 
du på plattan på spisen så temperaturen höjs långsamt. Grodan märker inte av att det blir 
varmare och varmare och när vattnet väl kokar så är den död.” - Peter Rexhammar. Detta är 
vad digitaliseringen enligt Peter kommer att medföra, börjar företag inte känna värmen snart 
kommer de inte klara sig på marknaden. 
    I och med digitaliseringen och dess utveckling blir även personalens kunskap alltmer viktig 
eller åtminstone förändras kunskapen. Personalen blir skickligare och utvecklar sig för att bli 
bättre på redovisningsfrågor. En stor utmaning för de traditionella byråerna handlar mycket 
om att personalen är van att enbart sitta vid en dator och göra instansning, vilket innebär att 
de nästan aldrig har någon kontakt med kunden. Nu krävs det däremot att de istället behöver 
jobba med rådgivning, möta kunderna och sälja sin kunskap, detta är en stor utmaning för 
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många. “Kunskapen ligger inte längre bara i att kunna fylla på en databas med siffror utan 
att kunna lyckas få ut något av siffrorna.” - Peter Rexhammar. 
  Att ha toppade programvaror är däremot inte något som är gratis och att ha det bästa innebär 
en ökad kostnad för företaget. Syftet är att systemen ska frigöra tid för konsulterna till att 
sälja andra typer av tjänster, det vill säga att de ökade kostnaderna förhoppningsvis ska 
generera ökade intäkter. En annan skillnad nu är att de inte längre tar betalt per timme utan de 
tar betalt i fast pris. Processerna har förkortats men kunderna får ut ett annat typ av värde i 
form av rådgivning och analys av sina resultat. Grunden för att få det att fungera är att få 
kunden att förstå vilket typ av mervärde detta tillför. 
Kvalitet   
Sättet att arbeta med kunderna har inte förändrats särskilt mycket men Peter menar att de 
måste börja jobba annorlunda med kunderna, detta för att relationen blir allt viktigare. 
Anledningen till att det inte har förändrats särskilt mycket har att göra med att de redan från 
början valt att arbeta på ett mer digitalt sätt medan det för andra mer traditionella byråer 
förändras på ett helt annat sätt. Det är fortfarande väldigt vanligt att kunderna kommer in till 
de traditionella byråerna och lämnar material. Att digitalisera kan delvis innebära att 
kunderna istället scannar in materialet. Det är många av kunderna i de traditionella byråerna 
som inte är mogna att ändra på hur de lämnar in sina underlag eller sitt engagemang, å andra 
sidan kanske de inte är medvetna om alternativen och de mervärden som exempelvis 
Deskjockeys kan tillföra menar Visma. 
  En kund är inte med i processen särskilt mycket och har egentligen aldrig varit det hos 
Deskjockeys. Kunden gör exakt samma sak, men han gör det i ett system. Den stora 
skillnaden är att allt sköts i ett och samma system. Relationen till kunden har däremot 
förändrats. På Deskjockeys tänkte de att det var bra att slippa den där kontakten i form av att 
ringa och fråga om underlag eller liknande. De insåg ganska snabbt att inte ha någon kontakt 
alls inte heller är bra. Den tiden som blir över menar Peter att de måste lägga på 
kvalitetsdiskussioner med kunden istället. Det finns många kunder som inte förstår eller vet 
att det här mervärdet finns, men det finns även de som är medvetna om det men som ändå är 
nöjda med det som alltid har funkat. 
Tillgänglighet 
 I och med den digitala utvecklingen är informationen kunden får tillgång till mer aktuell. “Vi 
har en tillgänglighet till information som vi aldrig har haft förr.” - Peter Rexhammar. Nu 
finns det tid till att förändra och påverka siffrorna innan det är för sent samt varningar som 
utförs när något inte stämmer. 
Tillförlitlighet 
Att det skulle innebära en större risk för att information läcker ut till obehöriga är inget som 
har ökat i och med digitaliseringen. “Att ha en server lokalt på ett kontor innebär problem 
men om du har en server någon annanstans är det inte alls lika riskfyllt.” - Peter 
Rexhammar. Kunderna tycker inte heller att det är riskfyllt, de vill gärna ha det så och om det 
finns en risk är de beredda att ta den risken. Leif från Visma menar också att den 
uppfattningen kan ha och göra med att Deskjockeys kunder ligger längre fram och vill ha 
förändring. Han menar att skulle vi tala med en mer traditionell byrå skulle svaret möjligtvis 
blivit annorlunda. Det finns byråer med kunder som inte alls är lika “datamogna” och som 
vill ha det traditionella sättet som de känner sig trygga med. En traditionell byrå bör ha 
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kundträffar för att bygga upp en medvetenhet och trycka på kunderna lite, då kommer byrån 
till slut bli redo tillsammans med sina kunder för utveckling och förändring.  
Användbarhet 
 Trots att kundernas bidrag inte har förändrats drastiskt, har däremot personalens arbetssätt 
förändrats och då Deskjockeys jobbat mycket med teknik överlag kan det upplevas krångligt 
och svårt för personalen ibland. De som är trimmade i systemen kan ta sig an många kunder, 
så fort de är inne i det och har lärt sig är det inte särskilt svårt. 

4.2 Grant Thornton Sweden AB 

4.2.1 Företagsbeskrivning 
Grant Thornton, som definieras som ett stort företag, är ett av Sveriges snabbast växande 
revisions- och konsultföretag med över 1100 medarbetare på 24 kontor runt om i Sverige. 
Grant Thornton erbjuder sina kunder tjänster inom revision, redovisning, skatt och 
rådgivning. Deras varumärkeslöfte är att hjälpa deras kunder att frigöra potentialen att växa.  

4.2.2 Resultat av intervju 
Digitalisering 
Anna, auktoriserad redovisningskonsult, har jobbat på Grant Thornton sedan 2009 men 
började inom branschen redan 1996. På Grant Thornton inriktade sig Anna mot 
ekonomiservice vilket innefattar rådgivning åt kunderna i den dagliga verksamheten. Under 
hösten tillträdde hon som affärsområdeschef inom ekonomiservice i Sverige och har 429 
anställda under sina vingar. Digitaliseringen är i stort fokus i hennes arbete då världen står 
inför många utmaningar där digitaliseringen kan ses som en av de största. Det är en utmaning 
som Grant Thornton både måste ta hänsyn till och välkomna. Företaget har jobbat med detta 
länge och har egna utvecklare som ska se till att de hela tiden ligger i framkant och jobbar så 
digitalt som möjligt. 
  När vi frågar vad det innebär att jobba digitalt för Grant Thornton menar Anna att det är ett 
förhållningssätt som handlar mycket om kommunikation. Allt går in i ett digitalt flöde som är 
förinställt, en process där enkelhet är a och o men också där risken för fel minimeras. De 
alltmer digitaliserade arbetsprocesserna har gjort att det mesta sker i realtid. Tidigare kom 
kunden in med en påse papper till kontoret som skulle resultera i en rapport någon månad 
senare. Idag kan en sådan rapport utläsas redan dagen efter då exempelvis fakturor kan 
skickas in för scanning och kvitton fotograferas för att  sedan trilla in i systemet omgående. 
Det är stor skillnad i processerna idag på grund av digitaliseringen, bara att ha allt tillgängligt 
via telefoner har inte funnits så länge. Utvecklingen sker hela tiden men enligt Anna är det 
under de två senaste åren som den tagit fart på riktigt. 
Produktivitet  
Det arbetas väldigt olika med digitaliseringen på olika redovisningsbyråer. En del nya aktörer 
på marknaden arbetar bara med att leverera en digital plattform, ”men det är inte riktigt så vi 
vill jobba” säger Anna. Digitaliseringen har lett till väldigt snabba processer, det som tidigare 
tog fyra timmar tar idag max en timme. Men det Grant Thornton ser för att de ska kunna vara 
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hållbara är att de adderar mervärde i det kunden erbjuds. Att få fram en rapport på kort tid är 
idag en hygienfaktor. En kund kan få gratis bokföringssystem ute på stan och det är den värld 
som Grant Thornton konkurrerar med nu. ”För våran del handlar det om att ställa om nu och 
verkligen se till att kunden väljer oss för att vi ger dem så mycket mer än balansräkningar 
och resultatrapporter. Vi ska addera kunskap, insikter och värden till kunden. Det är därför 
de ska välja oss.” 
   Kunskapen hos personalen är något som alltid varit viktig och som även kommer fortsätta 
vara det. Kunskap är det som Grant Thornton i grund och botten levererar. Därför arbetas det 
mycket med att kontinuerligt utbilda personal och se till att rätt kunskap förs in i företaget. 
När vi frågar hur arbetet påverkats tidsmässigt utöver själva processen med kunden berättar 
Anna att de har väldigt mycket lagar och regler att förhålla sig till. Något som dock inte har 
med digitaliseringen i sig att göra. Dessa processer har alltid funnits men görs på ett mer 
digitalt sätt idag. Det är svårt att säga att dem tar mer eller mindre tid att förhålla sig till i 
dagsläget jämfört med tidigare, det är helt enkelt regler som måste följas. 
   Digitaliseringen har gjort att en medarbetare kan hantera fler kunder än tidigare, 
tidsåtgången är en helt annan i arbetsprocesserna och företaget får ut mer av varje anställd. 
Utmaningen ligger istället i själva kundkontakten. Mycket av  kommunikationen idag sker 
över digitala plattformar och risken för att tappa bort människan är stor. Från 
kundnöjdhetsundersökningar har det visat sig att den mänskliga kontakten värderas högt, 
något som Anna tror att individer alltid kommer att göra. Unga medarbetare är vana att 
kommunicera digitalt men att exempelvis bara skicka mail med kunderna är inget Grant 
Thornton siktar mot, ”med kunder pratar vi och med kunder träffas vi.”  
  I och med de alltmer automatiserade processerna blir risken för fel färre. Systemen talar 
med varandra och säger till om det uppstår några problem. Tidigare gjordes många uppgifter 
manuellt och prickades av på listor. Med dagens metoder sker det mesta i ett automatiskt 
flöde vilket lett till mindre fel och högre standard. Står det exempelvis en viss parameter på 
en faktura så går den automatiskt in under rätt projekt. 
  Grant Thornton köper både in och utvecklar system själva, något som anses vara dyrt 
oavsett alternativ. Även om kostnaderna ökar i och med detta är det något som 
förhoppningsvis ska generera ökade intäkter i form av fler kunder och en högre kvalitet ur ett 
långsiktigt perspektiv. Dock är det enligt Anna framförallt en  överlevnadsfaktor. ”Om vi 
väljer att säga att alla andra får digitalisera och ha bra processer medan vi kör på i gammal 
vanlig stil med papperskassar och dagboksblad då har vi ingen plats i den här branschen 
längre.” 
  Grant Thornton har inte i åtanke att minska personalstyrkan trots snabbare processer utan 
genomgår förändringen tillsammans med personalen. Det finns stora delar av marknaden som 
företaget inte hunnit med och fokus ligger på att försöka utöka kundkretsen. Det handlar 
istället om en nödvändig beteendeförändring hos medarbetarna och inte en nedskärning av 
antalet anställda. Personalen behöver vara oerhört kundorienterad och verkligen vilja jobba 
både med och hos kunden. ”I vårt yrke har vi två ben att stå på, det ena är det digitala men 
det andra är relationen och vi kan inte stå enbenta för då ramlar vi.” 
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Kvalitet  
En av de positiva effekterna för kunderna i och med digitaliseringen har att göra med 
tillgången till information. Idag finns möjlighet att få det mesta i realtid på ett annat sätt än 
tidigare. Kontoret får in datan i samma stund som händelsen inträffar och oftast redan dagen 
efter kan kunden få veta hur exempelvis gårdagens resultat blev. Tidigare kunde det ta en 
månad innan den ekonomiska uppföljningen blev möjlig. Det aktuella rapporterna bidrar till 
en mer framåtriktad syn och möjligheterna att förutspå kommande händelser växer. Det är 
dock viktigt att kunderna följer med i utvecklingen. ”Vi kan digitalisera hur mycket som helst 
men om inte kunderna gör det på andra sidan så ser dem ju inte värdet i det vi har här, att ha 
med kunderna på tåget är jätteviktigt.” Där har Grant Thornton en viktig roll i att hela tiden 
kommunicera med kunderna och berätta vad de gör och varför. Alla kunder uppskattar hur 
digitaliseringen lett till snabbare processer. Det kunderna värderar mest är tid, finns en 
möjlighet att vara tidseffektiv så är kunderna nöjda. Med medvetna kunder kommer också ett 
krav på hög standard. Det är därför viktigt för Grant Thornton att inte alltid vara de som är 
sist på bollen utan att även kunna leda utvecklingen och vara i framkant ibland. 
  Priset på tjänsterna Grant Thornton erbjuder är inget som har påverkats av digitaliseringen. 
Kunden betalar samma pris som tidigare trots att mindre tid behöver läggas på uppgifter som 
numera är automatiserade/digitaliserade. Däremot används mer av tiden till att hjälpa kunden 
på annat sätt. ”De får mer för samma pengar och där måste vi vara tydliga med att berätta 
det för dem.” Idag tar inte Grant Thornton betalt per timme, något som gjordes tidigare, utan 
företaget jobbar istället med månadsarvoden som skiftar beroende av uppdrag. Det är med 
största sannolikhet på grund av digitaliseringen som Grant Thornton gått ifrån konceptet att ta 
betalt per timme enligt Anna. 
  Vi frågar Anna om arbetet med digitaliseringen är ett sätt för Grant Thornton att konkurrera 
med andra men där menar hon att det snarare handlar om ett totalt nödvändigt drag från 
företagets sida. ”Vi inom redovisningsbranschen står inför stora utmaningar men väljer vi att 
säga nej till digitaliseringen då kan vi stänga här och nu, det är så det är.” 
Tillgänglighet 
Tillgängligheten har förbättrats avsevärt både för kunderna och för företaget till följd av 
digitaliseringen. Att när som helst komma åt viktig information och möjligheten att sköta 
arbetet från vart du än befinner dig är en stor fördel. Det är en fråga om både flexibilitet och 
kvalitetssäkerhet för båda parter. Den tillgängligheten kan också bidra med osäkerhet när det 
kommer till tillförlitligheten.  
Tillförlitlighet 
Att information ligger i moln” och att det mesta kan behandlas via nätet medför en viss oro 
från kundernas sida. Den oron försöker Grant Thornton dämpa genom att använda 
marknadens säkraste lösning för inloggning i systemen, bankID. ”Det är klart att det alltid 
finns en risk med att vara på nätet, så är det ju. Men det gäller att ligga i framkant även där 
och se till att erbjuda de säkraste lösningarna som finns tillgängliga.” Från företagets 
perspektiv är oron för att exempelvis systemen inte ska fungera låg. Grant Thornton känner 
sig väldigt trygga i sina processer, systemen prövas kontinuerligt för att se till att standarden 
ligger på en hög nivå. 
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Användbarhet     
Ingen person gillar i grund och botten förändringar enligt Anna men resan in i den digitala 
världen har ändå gått väldigt bra för företaget. Medarbetarna har varit mottagliga för 
förändringarna och framförallt även de som företaget kanske inte trodde. En stor anledningen 
till det har att göra med de lätthanterliga systemen som görs idag. Dagens system är till för 
användaren, för bara fem år sedan var situationen annorlunda. Då var systemen gjorda för 
programmerare och byten till nya ekonomisystem kunde göra folk upprörda, idag är 
användarvänligheten på en helt annan nivå. 

4.3 VicApta AB 

4.3.1 Företagsbeskrivning 
VicApta hjälper företagare med ekonomistyrning, redovisning, löneadministration samt 
interim- och projektuppdrag. Företaget har 23 stycken anställda och definieras som ett litet 
bolag. 

4.3.2 Resultat av intervju 
Digitalisering 
Lotta är kontorschef på VicApta och en stor del av hennes roll är att driva verksamheten 
framåt och vara med och utveckla företaget. För Lotta innebär att arbeta digitalt att kunna 
jobba vart du än befinner dig, att det är papperslöst och att processer är automatiserade. Med 
automatiserade menas att material skickas in i ett system en enda gång och sedan sköts det av 
sig själv i systemet. Hon menar att det blivit ett hårdare tryck nu på att processer bör 
digitaliserats jämfört med för två-tre år sedan.“Det går betydligt fortare med utvecklingen nu, 
det drivs på och det har hänt mycket.” 
  VicApta har nyligen börjat övergå till bokföringsprogrammet eEkonomi vilket är ett steg 
mot ett alltmer digitaliserat arbete. Tidigare lade kunderna in fakturor i ett så kallat billogram 
som sedan skickades över till VicApta där redovisningskonsulterna i sin tur lade in fakturorna 
i ett ytterligare system. Med eEkonomi är det endast kunderna som lägger in det i systemet 
och sedan sker processerna på automatik, det “mellanlandar” inte längre hos 
redovisningskonsulterna. 
Produktivitet 
Vid frågan om det finns en risk att fel uppstår när kunden själv lägger in det i systemet svarar 
Lotta nej. “Att knappa in det i systemet betyder egentligen ingenting, vissa tycker att jobbet 
är gjort då men för mig är det inte att göra något. Nu gör kunden det och sedan får vi 
kontrollera.” Arbetet för redovisningskonsulterna handlar alltmer om att kontrollera och vara 
analytiska. I och med utvecklingen av digitaliseringen handlar mycket om att kunna tolka och 
förstå information samt reagera om det är något som avviker från det normala. Lotta anser att 
riskfaktorn för fel var högre när det gjorde uppdrag på löpande räkning för då var processerna 
tidsinriktade. Numera utförs tjänsterna till viss del till fast pris. I takt med digitaliseringen går 
företaget mot detta koncept men är just nu inne i en förändringsfas där båda metoderna 
tillämpas. Kunder vill veta sina kostnader och att ha en redovisningskonsult är ett alternativ 
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istället för en egen ekonomiavdelning, en kostnad som gärna ska hållas konstant och inte gå 
upp och ned. Den tid som redovisningskonsulterna sparar på grund av mer digitala processer 
läggs istället på att ge kunderna rådgivning. VicApta vill inte ta mindre betalt för deras 
tjänster utan måste täcka deras kostnader, istället får kunderna ett mervärde i form av 
exempelvis rådgivningen. 
  Kunskapen hos de anställda har alltid varit viktigt men i och med digitaliseringen behövs 
även en annan typ av kunskap. Det är viktigt att förstå systemen och hur allting hänger ihop. 
Vid frågan om digitaliseringens framfart lett till att personalstyrkan blivit mindre blir svaret 
nej. Lotta säger att de istället kan göra mer men med samma personalstyrka. Kunderna får ett 
mervärde i form av att mer tid kan läggas på kunden, exempelvis kan de åka ut och träffa 
kunderna för att få ökad förståelse för deras verksamhet.  
  Scanning av kvitton och fakturor är också en förändring som skett i och med digitaliseringen 
och något som VicApta nyligen börjat med. Idag är företaget i ett skede där de både använder 
sig av gamla och nya system. De kunder som använder sig av scanning av kvitton och 
fakturor tar helt enkelt kort på fakturorna, dessa kommer in i ett system som genom 
automatiserade processer sorterar informationen till rätt plats. De kunder som inte använder 
sig av scanning av fakturor kommer istället in månadsvis med högar av fakturor som 
redovisningskonsulterna tar itu med. Scanning är ett bättre alternativ för både 
redovisningskonsulten och kunden. Redovisningskonsulten kan ta itu med fakturorna allt 
eftersom de strömmar in istället för att få en hel hög i slutet av månaden. De behöver inte 
heller ha utrymme för att spara fakturor/kvitton som enligt lag behöver sparas i sitt 
originalformat i sju år. Hantering av fakturor och kvitton i pappersformat börjar bli omoderna 
menar Lotta. “Att scanna och tolka fakturor, det är nästan omodernt idag, nu ska allt gå med 
e-faktura, det är det som är modernt. Det är ett tankesätt som håller på att förändras. Vi har 
ju kunder som älskar papper, som gärna vill ha en eller två kopior. Sen har vi dem som inte 
vill ha papper alls och som inte hinner komma hit med papprena.” 
Vid frågan om digitaliseringen lett till högre kostnader svarar Lotta att det kan bli det. Hon 
menar att de nya systemen som köps in leder till nya kostnader men samtidigt minskar andra 
kostnader. Kostnader som tidigare exempelvis lagts på stansning av information, ett arbete 
som enligt henne inte är särskilt värdeskapande. Ett system de använder sig av idag är ett 
externt attestflöde för leverantörsfakturor där de betalar en  fast kostnad per faktura, den 
kostnaden möts av att mindre tid läggs på arbetet. 
Kvalitet 
Viktigare än någonsin är kundrelationerna, något de pratar mycket om på VicApta. Lotta 
menar att det blir allt viktigare att vårda kundrelationer eftersom de använder sig av 
standardsystem.“Vad kan vi leverera extra som ingen annan kan? Alla får ju en balans och 
resultaträkning i slutändan, vad ska vi göra så att kunder väljer oss och inte någon av 
konkurrenterna? Vi försöker alltid ge det lilla extra och det ställer krav på oss om vi ska 
klara detta.” VicApta nischar sig på flexibiliteten och fokuserar på vad kunden behöver. 
   VicApta har kunder på flera ställen i Sverige och det är smidigare att kunna sköta affärerna 
digitalt istället för att skicka  papper på posten. Det finns de kunder som fortfarande skickar 
papper, inte för att de behöver det utan för att de vill. Lotta menar att det handlar om 
trygghet. Kunderna har ett sätt som fungerar och då törs de inte förändra det. Dessa kunder 
får VicApta möta på vägen och försöka visa dem andra alternativ att göra processerna på och 
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långsamt föra in dem mot det mer digitala. Få dem att förstå att läsa rapporter på datorn är 
samma sak som att läsa informationen på ett utskrivet papper. Lotta poängterar vikten att ha 
respekt för kunden. 
  Tidigare kom kunderna in med materialet cirka en gång i månaden och vid slutet av varje 
månad fick de en rapport, så ser det inte riktigt ut idag. När kunderna skickar in material 
löpande har redovisningskonsulterna bättre kontroll och kan upptäcka fel tidigare. 
Arbetsprocesserna kan ske alltmer löpande och så även dialogerna med kunderna. 
    Kunderna på VicApta har inte efterfrågat något nytt utan det är snarare VicApta som fått 
och får driva utvecklingen mot kunderna. Lotta upplever inte att kunderna får jobba 
annorlunda i och med digitaliseringen och de vill inte skapa mer jobb för kunderna utan 
snarare minska deras administration. Kundernas fakturering fungerar fortfarande på samma 
sätt som innan utbytet mot det mer digitala systemet. Den enda skillnaden är att arbetet för 
redovisningskonsulterna blir bättre. Lotta säger att om kunderna ändå upplever att de får göra 
mer själva är det viktigt att de förstår att de får ett mervärde. “Man förstår ju om man som 
kund förut kom hit med en hel bunt med papper och inte behöver göra det längre, att något 
har besparats, de är ju inte korkade.”  
  Vid frågan om Lotta ser digitaliseringen som en konkurrensfördel blir svaret att hon ser det 
som en konkurrensfördel men framför allt som ett måste. De företag som inte digitaliserar 
tror hon inte kommer finnas kvar när de som vill ha det på det gamla traditionella sättet dör 
ut. Lotta menar att de som kommer nu och vill driva företag inte är intresserade av att behöva 
komma in till byrån en gång i kvartalet och lämna alla papper i datumordning.  “Jag tror att 
det kommer gå jättefort, det kommer bara att rassla till, det gäller att vara med.” 
Tillgänglighet 
Digitaliserade system har lett till att kunderna kan vara online hela tiden. Oavsett var de 
befinner sig kan de genom molnbaserade tjänster komma åt information, exempelvis kan de 
se hur mycket pengar som finns på banken och vilka leverantörsfakturor de har. Många 
företagare är idag rörliga och få företagare befinner sig i sina lokaler hela dagarna och alltmer 
digitala processer har underlättat för dessa. Istället för att exempelvis tidrapportera i ett 
Excelprogram på datorn kan de anställda tidrapportera direkt i en app på telefonen. För de 
anställda leder det digitaliserade arbetet till att de kan nå information via datorn istället för att 
leta i olika pärmar, detsamma gäller hur de lagrar information. 
Tillförlitlighet 
Mycket av informationen om kunderna lagras nu  i “moln” istället för i pärmar. Lotta tror inte 
att alla kunder tänker och är medvetna om hur lagringen av information går till men har inte 
hört några negativa tankar om det. Hon själv jämför det med fotografier som idag ofta lagras i 
“icloud”, det vill säga i ett molnbaserat program. “Ibland kan man ju fundera om korten 
verkligen finns kvar där, man har ingen kontroll.” Lotta känner dock ingen oro över att 
någon obehörig ska komma åt informationen som VicApta lagrar, hon vet hur hennes servar 
fungerar och hon litar på hennes leverantör. Hon betonar dock vikten av säkra system då de 
besitter information om kunderna som inte får komma ut till orätta händer, exempelvis pass 
och inlogg till banker. 
Användbarhet  
Systemen som VicApta använder är mer användarvänliga nu jämfört med det tidigare 
systemet som inte var lika digitaliserat, de ger ett modernare intryck. De är mer anpassade 
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efter användaren och mer visualiserade. Lotta betonar att detta är viktigt så att de som 
använder sig av systemen har lätt att följa och enkelt att hitta i programmet. Även de system 
som kunderna använder anser hon är enklare, åtminstone när det väl kommit in i det. Från att 
ha fått resultatrapporterna på mail en gång i månaden till att kunna koppla upp sig och se 
allting som skett bakåt i tiden, månad för månad. Många kunder tycker det är intressant och 
användbart att kunna göra detta medans en del kunder inte alls är intresserade. 

4.4 PwC AB 

4.4.1 Företagsbeskrivning 
PwC är marknadsledande inom revision, redovisning samt skatte- och affärsrådgivning. PwC 
har 100 kontor i landet och 3 600 medarbetare och definieras därför som ett stort bolag.. 
Deras kunder består av globala företag, stora företag, små och medelstora företag samt 
offentlig sektor.  

4.4.2 Resultat av intervju 
Digitalisering 
Carolina har jobbat på PwC i nio år som redovisningskonsult. Utöver det jobbar hon även 
med digitaliseringsfrågor, dels internt men även externt i form av att hjälpa kunderna att 
digitalisera deras processer.  
  Att arbeta digitalt handlar för Carolina mycket om att få bort själva pappershanteringen. 
Digitaliseringen har framförallt tagit fart de senaste två åren och det PwC gör idag pratade de 
om för sju år sedan men det är först nu som det verkligen börjar hända saker menar Carolina. 
Den största skillnaden som har skett fram till nu är att det har blivit mer papperslöst och det 
finns ett digitalt arkiv för varje kund, vilket gör det enkelt för dem att hitta den information de 
behöver. ”För bara några år sedan kunde man ägna en timme för att bara hitta pärmen med 
information.”  
Produktivitet 
Digitaliseringen har inte lett till att mindre tid läggs ner per kund utan skillnaden har blivit 
vilka uppgifter som tiden läggs på. Tanken är att det ska gå att frigöra moment som tar 
onödig kraft och lägga den tiden på att hjälpa kunden med rådgivning istället. En 
redovisningskonsult tar sig inte an fler kunder på grund av digitaliseringen, utan gör istället 
det som de enligt Carolina velat göra förut men som inte hanns med. Därmed har antalet 
anställda inte minskat på grund av de automatiserade processerna. 
 Automatiseringen av processerna har lett till att det blir mindre fel, detta menar Carolina 
beror på att personalen jobbar mer i team och dubbelkollar varandra. En annan anledning till 
detta är för att det oftare händer att en människa råkar knappa fel när det görs manuellt. Trots 
att vi människor har en större tendens till att fela och att mycket nu sköts på automatik är 
fortfarande personalens kunskap väldigt viktig. Det handlar om att kunna förstå vad det är 
som ska göras. Analysering sker på ett annorlunda sätt och därför är det även viktigt för 
personalen att kunna arbeta med digitala hjälpmedel. 
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Kvalitet 
Kunderna har tagit mer ansvar i och med digitaliseringen, exempelvis så scannar de 
leverantörsfakturorna istället för att behöva komma in med dem fysiskt. Mycket 
kommunikation sköts via en plattform på nätet som PwC har byggt upp vilket har underlättat 
mycket då information inte ligger gömd i ett mail någonstans. Det finns självklart fortfarande 
de kunder som kommer in med sitt material, ofta de som har varit med länge i 
branschen.  PwC försöker få över sina kunder till att arbeta mer digitalt men kunder som 
exempelvis snart går i pension och inte vill arbeta digitalt låter PwC vara kvar i gamla 
system, det finns ingen anledning till att pressa dem. De kunder som är nya på marknaden 
förväntar sig istället att processerna sköts digitalt.  
  Kundrelationer har alltid varit viktigt. Kunder som har en bra relation till sin konsult stannar 
oftast kvar, annars är det vanligt att kunder går vidare till andra i den här branschen. Däremot 
är den fysiska kontakten mindre idag. “Kunderna efterfrågar inte den fysiska kontakten lika 
mycket, hela samhället överlag, vi smsar och mailar, vi ringer inte ens lika ofta till varandra. 
Jag tror folk blir mer och mer vana med att man inte ses på samma sätt.” Relationer kommer 
alltid behövas och vara viktig oavsett, framförallt så kommer kontakten växa i form av den 
rådgivning som tillkommit. Det är även viktigt att få kunden att förstå det mervärde som finns 
i den tid vi lägger på dem nu. 
  För PwC handlar det om att hänga med i utvecklingen. Att ha utvecklat system som 
underlättar för både den som jobbar med det och för kunden är något som upplevs som en 
fördel.  
Tillgänglighet 
Tillgängligheten av information är definitivt något som har förbättrats. Allt finns i “molnet” 
och vilket kontor redovisningskonsulterna än befinner sig på kan de enkelt få fram den 
information som behövs. Detsamma gäller kunderna, de har ett eget inlogg till den 
information som berör dem. Material stansas löpande in i ett bokföringssystem vilket ger 
kunderna tillgång till aktuella siffror. Det finns däremot viss information som det är 
förskjutning på, mycket handlar om när kunden lämnar in materialet. Kommer materialet in 
sent blir inte siffrorna särskilt aktuella för kunden. 
Tillförlitlighet 
Hur kunderna upplever tillförlitligheten av de digitala systemen skiljer sig åt. Det finns de 
som fortfarande tvivlar på internetbanken eller liknande, dessa kunder har svårt att lita på de 
digitala systemen som tillkommit i den här branschen. Samtidigt finns det kunder som inte 
alls känner någon oro och mer förväntar sig en digital hantering. Majoriteten av personalen 
som arbetar med systemen har tillit till dem och upplever inte någon större risk nu än för fem 
år sedan när informationen lagrades i pärmar och datasystem istället för i molnbaserade 
tjänster. 
Användbarhet 
Alla förändringar tar sin tid och nya system kan upplevas krångliga och inte riktigt fungera 
som tänkt till en början, men med tiden när allt faller på plats blir de mer användarvänliga 
både för personal och kund. Detta på grund av att det blir enklare att dela information med 
kunden samt även att hjälpa kunden underlättar när systemen fungerar som de ska. PwC har 
byggt upp en egen plattform, ett forum mellan PwC och kund, där kunden finner nästintill all 
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information den behöver. PwC har investerat mycket i digitaliseringen men Carolina menar 
att det är nödvändigt för att de ska kunna leverera deras tjänster på ett konkurrenskraftigt sätt. 
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5. Analys 
 

I det här kapitlet kommer den insamlade empirin möta teori från den teoretiska 
referensramen. Med hjälp av den teoretiska referensramen skapas förklaring och förståelse 
för den insamlade empirin. Analysavsnittet utgår från analysmodellens beståndsdelar; 
digitalisering, effektivitet i form av produktivitet och kvalitet, tillgänglighet, tillförlitlighet 
samt användbarhet. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys där begreppet 
effektivitet i sin helhet analyseras och diskuteras. 

 

5.1 Digitalisering 
Att kunna arbeta oavsett geografisk placering, att komma undan pappershanteringen samt 
automatisering av processer är tre gemensamma aspekter för våra respondenter när det 
kommer till vad digitalt arbete innebär. Kane et al (2015) säger att företag använder 
molnbaserade enheter där all data samlas, vilket innebär att informationen finns “i luften” och 
går att nå oavsett vart du befinner dig. Detta är något som våra respondenter har kommit att 
jobba mycket med, vissa mer än andra, men det är en återkommande faktor i vad 
digitaliseringen har bidragit med. Enligt Normans media (2015) har digitaliseringen 
utvecklats till att vara en avgörande hävstång för tillväxt i praktiskt taget varje bransch och  
det finns inget som tyder på att denna bransch skulle vara ett undantag.  
   Asgeirsson (2016) talar om att redovisningsjobben kommer att förändras och det är upp till 
företagen hur de står i relation till tekniken. Vi upplever en viss variation bland våra 
respondenter i hur de väljer att axla tekniken. För Deskjockeys exempelvis har fokus alltid 
legat på att ha den främsta tekniken medan för bland annat VicApta handlar det mycket om 
att utveckla i takt med att anpassa sig efter redan befintliga kunder. Asgeirsson (2016) menar 
även att företagen inte bör frukta utvecklingen och se den som ett hot utan omfamna den och 
planera inför förändring. Branschen upplevs redo för utveckling och medvetenheten om att 
det sker en förändring märks klart och tydligt bland företagen. Det är ingen som benämner 
digitaliseringen som ett hot utan alla jobbar i sin takt för att förändra och möta den utveckling 
som sker. Däremot kan det bli ett hot om företagen blundar för digitaliseringen, alla är eniga 
om att de måste ta till sig av den nya tekniken och utveckla sina företag för att kunna behålla 
en plats på marknaden. Företagen menar att digitala processer är framtiden och att 
redovisningsbranschen ändrar sig därefter. Visma menar däremot på att det fortfarande finns 
företag i branschen som inte jobbar mot ett mer digitaliserat arbetssätt. Även om de 
respondenter som intervjuats visar på en medvetenhet och anpassningsförmåga tyder detta på 
att det finns företag som kommer att få det tufft i den fortsatta utvecklingen.  
   VicApta säger att de företagare som kommer ut på marknaden idag, redovisningsbyråernas 
potentiella kunder, inte har något intresse för att behöva lämna in material hos byråerna utan 
detta är något de vill sköta därifrån de befinner sig. Precis som Gröjer påstod 2002 förändrar 
sig redovisningsbranschen efter samhällsutvecklingen. 



 33 

5.2 Produktivitet 
Kunskapen hos personalen är enligt alla respondenter en oerhört viktig del i dagens 
serviceprocesser. Kunskapen har alltid varit en viktig aspekt men i och med digitaliseringen 
sätts ett större fokus på rådgivning åt kunderna då enklare uppgifter idag automatiserats. Att 
tolka information och ge kunden det lilla extra i form av aktuella rapporter, rådgivning och 
analysering visar på ett förändrat arbetssätt och en ökad vikt av kompetent personal. Att bara 
sitta bakom en dator och knappa in siffror är inte tillräckligt längre. I och med det förändrade 
arbetssättet från företagen erbjuds kunden en annan typ av tjänst. Att få fram en rapport på 
kort tid är enligt Grant Thornton en hygienfaktor idag, något som även de resterande 
respondenternas svar tyder på. Den tid som sparas in på automatiserade processer används 
istället för att ge kunden hjälp på andra sätt. VicApta och PwC menar på att antalet kunder 
inte har ökat utan att arbetssättet mot de befintliga kunderna blivit annorlunda.  Enligt 
Deskjockeys och Grant Thornton leder däremot digitaliseringen till att företagen inte bara kan 
ge kunden mer utan att de även kan ta emot flera kunder än tidigare. Det leverantörsinitierade 
bidraget enligt Gummesson (1998) verkar ha påverkats av digitaliseringen i form av ett ökat 
fokus på kompetent personal och kunder som får ut mer av tjänsten trots att samma eller 
mindre tid behöver avsättas från företagen. Det talar även för att tiden som sparas in i 
“backoffice processer” förflyttas och istället används i interaktionen med kunden då alla 
respondenter påpekar att rådgivning och hjälp är en stor del av det vardagliga arbetet i 
dagsläget. 
   Att den mänskliga interaktionen är väldigt viktig och även kommer att fortsätta vara 
konstateras av både Visma och Grant Thornton. Deskjockeys som inte satt kundkontakten i 
fokus menar på att det är en sak som företaget måste jobba vidare på då saknaden av detta 
visat sig vara en brist. VicApta trycker mycket på att möta kunderna på vägen och göra dem 
medvetna om fördelarna med alltmer digitaliserade processer och det mervärde som uppstår. 
Alla respondenter anser att det är betydelsefullt att få med kunderna på tåget och få dem 
medvetna om vad nya processer och tillvägagångssätt innebär, något som Gummesons (1998) 
interaktionsinitierade bidrag innefattar. Tolkningen av respondenternas svar tyder på att 
kommunikationen blir extra viktig just under förändringsprocesser som digitaliseringen 
innebär. Grönroos & Ojasalo (2015) talar om att det ömsesidiga lärandet är en aspekt som har 
stor betydelse i tjänsteprocesser vilket verkar stämma i detta sammanhang. Digitaliseringen 
leder till nya arbetssätt både från kunden och företagets sida och respondenterna menar att det 
gäller att både ge och ta. Att få kunderna att känna sig bekväma i de nya systemen och hela 
tiden informera och vägleda dem är något som alla respondenter trycker på. Samtidigt är det 
betydelsefullt att lyssna på kunden genom att erbjuda och hjälpa till med det kunden anser är 
viktigt.  
   På grund av de mer automatiserade processerna försvinner delar av arbetet som 
redovisningskonsulten tidigare utförde. VicApta menar på att jobbet från kundens sida inte 
ökar på grund av detta utan bara att det från redovisningskonsultens sida blir enklare, något 
som övriga respondenter håller med om. Systemet kunden arbetar i är ofta det slutgiltiga 
systemet och redovisningskonsulten behöver inte längre sitta och överföra information från 
ett ställe till ett annat. Det krävs inte mer jobb från kundens sida men däremot växer ansvaret 
genom att scanna in och ta hand om sina dokument på rätt sätt. Att exempelvis komma in till 
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kontoret med en påse leverantörsfakturor är inte längre nödvändigt, även om det enligt alla 
respondenter fortfarande finns de kunder som väljer att göra på det sättet. Där skiljer sig dock 
Deskjockeys från resterande företag. Deskjockeys har valt att helt gå ifrån detta och hänvisar 
kunder med dessa behov till andra leverantörer. Då arbetet, som tidigare konstaterats, alltmer 
börjat innefatta rådgivning och annan hjälp som kunden är ute efter blir kundens behov mer i 
fokus. Att lyssna på vad kunden vill, tycker och tänker blir därmed en central roll i 
redovisningskonsultens arbete, något som Gummesson (1998) talar om när det kommer till 
kundens bidrag i serviceprocessen. Därmed ska arbetsbelastningen från kundens sida inte 
vara större enligt respondenternas svar men det anses vara viktigt att lyssna på kunden och ge 
dem den tjänst de är ute efter. Detta då mer fokus kan läggas på kundens behov i dagsläget.  
   Att digitaliseringen medför en hel del ökade kostnader i form av exempelvis inköp eller 
utveckling av nya system konstateras av samtliga respondenter. Både Deskjockeys och Grant 
Thornton uttrycker dock hur tanken är att de ökade kostnaderna ska generera  ökade intäkter 
framöver. Samtidigt talar VicApta om hur de högre kostnaderna på grund av nya system 
också innebär lägre kostnader på andra håll då systemen frigör tid. Utifrån vad 
respondenterna säger kan de ökade kostnaderna med hänsyn till Grönroos (2008) placeras 
under det som benämns goda kostnader. Det vill säga kostnader som i längden ska innebära 
något positivt. VicAptas svar tyder även på att de goda kostnaderna som läggs på nya system 
bidrar till att dåliga kostnader tenderar att minska. Detta exempelvis i form av tidskrävande 
arbetsuppgifter som stansning av information vilket försvinner alltmer på grund av 
digitaliseringen. Något som däremot alla respondenter är eniga om är att utveckla system och 
anpassa sig till den alltmer digitaliserade omvärlden är ett måste. ”Vi inom 
redovisningsbranschen står inför stora utmaningar men väljer vi att säga nej till 
digitaliseringen då kan vi stänga här och nu, det är så det är.” Grönroos (2008) talar om 
obligatoriska kostnader, det vill säga kostnader som inte är möjliga att kringgå. Utifrån denna 
aspekt kan de ökade kostnaderna även tolkas som obligatoriska. Respondenterna menar att 
det blir svårt att överleva i branschen utan en anpassning till digitaliseringen. Visserligen talar 
det för att kostnadsökningen också bidrar med något positivt men oavsett om kostnaderna i 
slutänden genererar ökade intäkter eller ej anses kostnaderna vara absolut nödvändiga för ett 
fortsatt arbete inom branschen.  
   Att personalen inom branschen ansågs hotad på grund av att arbetsuppgifter ständigt 
automatiseras är något som framkom i problemdiskussionen. Risken för sysslolös personal 
bedömdes som relativt stor, något som kan resultera i en dålig kostnad enligt Grönroos 
(2008). Precis som Shuck (2016) och Skough (2016) säger, handlar det om att ta till sig den 
nya tekniken och utnyttja den på bästa sätt. Detta är något som företag inom 
redovisningsbranschen verkat förstå med utgångspunkt från denna studie. Ingen av 
respondenterna menar på att minskad personal och nedskärningar är aktuella i dagsläget. 
Personalens arbetssätt har istället förändrats och rådgivningen står i fokus, att personalen är 
överflödig eller personalkostnaderna för höga finns det ingenting som tyder på. Företagen 
utvecklas och kan i viss mån ta sig an nya kundkretsar på marknaden.  
   Efter att kopplingar gjorts mellan den insamlade empirin och den teoretiska referensramen 
kan ett konstaterande göras om att produktiviteten på ett eller annat sätt påverkas av 
digitaliseringen. På grund av den minskade tidsåtgången till att utföra enklare uppgifter, 
vilket inneburit snabbare processer, har produktiviteten ur den aspekten ökat.  Det har visat 
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sig att den tid som sparas in istället skapar möjligheter att ge kunden en helt annan service. 
Den vinst som därmed görs tidsmässigt skiftar till att läggas på kunden i andra avseenden för 
att på så sätt bidra till en ökad upplevd kvalitet från kundens sida.  
   Deskjockeys och Grant Thornton menar att kunderna idag får ut mer av tjänsten samtidigt 
som möjligheten att ta emot fler kunder även uppstått. VicApta och PwC menar att samma tid 
fortfarande läggs ned på respektive kund  men, precis som de resterande respondenterna, att 
värdet i tjänsten ökat. Oavsett om tiden som disponeras per kund har minskat eller ej har 
samtliga företag gått ifrån metoden att ta betalt per timme och använder sig istället av fasta 
priser. Vissa fullt ut medan andra befinner sig i en övergångsfas med både timpris och fasta 
priser. VicApta anser att ett fast pris uppskattas mer av kunderna då de gärna vill veta vad 
kostnaden är utan att den pendlar upp och ned. Detta kan vara en av orsakerna till att fasta 
priser används men ingen av de övriga respondenterna har kommentera detta i någon vidare 
bemärkelse mer än att det är på grund av digitaliseringen som detta gjorts. Att processen med 
kunden går snabbare skulle kunna vara en anledning till att ett fastpris istället används då att 
ta betalt per timme skulle leda till lägre intäkter för företagen. Att samma tid fortfarande 
läggs ned på respektive kund är därför något som vi ställer oss en aning kritiskt till. Något 
som tydligt framgår är att kunden får ut mer av tjänsten nu i form av rådgivning, men frågan 
är om det trots detta behöver läggas ned samma tid från konsultens sida som innan denna 
förändring. 
   Att ligga på topp kostar och respondenterna menar på att digitaliseringen medför en del 
höga kostnader, något som dock anses generera ökade intäkter i viss mån eller åtminstone är 
ett måste för att överleva. Snabbare processer men också ökade kostnader leder till att 
produktivitetsbegreppet påverkas i både positiv och negativ bemärkelse av digitaliseringen. 
Då produktiviteten inte kan åtskiljas från kundens upplevda kvalitet behöver också den vävas 
in för att få en korrekt bild av begreppet. 

5.3 Kvalitet 
Hos alla respondenter finns en medvetenhet om att kvalitetssäkra arbetet. För de byråer som 
har etablerade kunder finns en medvetenhet att skynda långsamt när det kommer till de 
kunder som känner en trygghet att ”göra som de alltid gjort”. PwC menar att det inte är någon 
idé att tvinga med företagare som skall pensioneras inom ett par år på det digitala tåget utan 
de får fortsätta som de gör. VicApta poängterar vikten att respektera kunden och att de ibland 
får möta kunderna längst vägen och försöka visa de fördelar som de digitala systemen bidrar 
med. Detta är något som även Grant Thornton instämmer i. Deskjockeys svar skiljer sig något 
åt jämfört med de andra byråerna. Företaget menar att ett digitalt arbetssätt har varit deras 
strategi från början och att kunder som inte är redo för detta inte väljer Deskjockeys. 
   Alla respondenter är enade om att de förändringar som skett i organisationen i och med 
digitaliseringen förbättrar för kunderna, något som Talib & Rahman (2015) och Ueno (2010) 
säger ska vara syftet med kvalitetsförbättringar i en organisation. PwC har tagit fram en 
molnbaserad plattform där den information som kunder och redovisningskonsulter behöver 
finns. Detta gör att personalen på ett enkelt sätt kan guida kunderna genom systemen och 
vägleda dem ifall de stöter på problem. Om kunden har ett annat system än konsulterna blir 
det inte lika lätt att på ett enkelt sätt vägleda dem rätt. 



 36 

   Det visar sig att alla de företag vi intervjuat har frångått eller successivt frångår uppdrag på 
löpande räkning och numera använder sig av fasta priser. VicApta menar att tjänster till fast 
pris är bättre för kunderna än ett pris på löpande räkning då kunderna vill veta sina kostnader. 
Priset på tjänsterna liknar tidigare prissättningar och VicApta och PwC menar att de trots 
digitaliseringen lägger ned samma tid på kunderna.  Skillnaden är att de får ut mer av tjänsten 
nu än tidigare, de får ett mervärde, något som alla respondenter talar om. Istället för att enbart 
få hjälp med bokföringen får kunderna för i princip samma pris även rådgivning. Detta 
stärker det som Bruzelius och Skärvad (2011) skriver kan vara kvalitet för kunderna: Kvalitet 
behöver inte betyda att en kund vill ha en produkt till en viss kostnad, utan kvalitet kan likväl 
betyda att tjänsten motsvarar eller överträffar det kunden efterfrågar och företaget utlovar. 
Det handlar om vad kunden är villig att betala för.  Respondenterna poängterar att det är 
viktigt att få kunderna att bli medvetna om det mervärde som tjänsten ger. Vi anser dock att 
kunderna snart kommer att förvänta sig att få rådgivning inkluderat i priset och då kommer 
kunderna inte längre att se det som ett mervärde utan som en del av den kärntjänst de betalar 
för. 
   Att inte få kunderna medvetna om de fördelar som tjänsten innebär är en av de fyra 
anledningar som Grönroos (2008) talar om till varför kunden inte förstår den värdehöjande 
effekten av en förbättrad tjänst och inte heller vill betala ett högre pris. Nedan kommer en 
resumé av Grönroos (2008) fyra anledningar. 
  

1.  Tjänsteleverantören har inte lyckats visa kunden de fördelar som tjänsten kan 
innebära för dem i form av exempelvis ökad bekvämlighet, stöd och trygghet. 

2.  Tjänsteleverantören har inte lyckats förklara för kunden de långsiktiga 
kostnadseffekterna av vad tjänsteerbjudandet medför och att detta är viktigare än 
själva priset. 

3.  Erbjudandet saknar de fördelar som kunden efterfrågar. 
4.  En del kunder vill endast ha kärntjänsten och är inte intresserad av något mervärde, 

priset är det enda som spelar någon roll. 
  
Samhället har digitaliserats över många år men flera respondenter är eniga om att det är under 
de senaste två åren som digitaliseringen har influerat branschen ordentligt. När det kommer 
till Grönroos (2008) första anledning har branschens kunder, enligt företagen själva, till stor 
del fått en förståelse över de fördelar som digitaliseringen har bidragit till. Deskjockey menar 
att deras kunder har förstått de fördelar som digitala processer innebär och är en anledning till 
att de väljer att vara kunder hos Deskjockeys. VicApta och Grant Thornton arbetar mycket 
med att få deras kunder att förstå de fördelar som alltmer digitala tjänster ger. ”Vi kan 
digitalisera hur mycket som helst men om inte kunderna gör det på andra sidan så ser de ju 
inte värdet i det vi har här, att ha med kunderna på tåget är jätteviktigt.” 
   Respondenterna nämner att det finns kunder som föredrar att arbeta som de alltid gjort och 
som har svårt att se fördelar med digitaliseringen. Bekvämligheten har ökat i form av att de 
inte behöver ta sig till byråerna för att lämna in material, istället för att komma in med 
fakturor och kvitton kan de scanna in dessa digitalt. De har även tillgång till information på 
ett helt annat sätt än tidigare genom appar och molnbaserade plattformar. Numera kan de 
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även få ett bättre stöd från redovisningskonsulterna då det finns många olika forum för att nå 
ut till varandra. 
   Företagen tar lika mycket betalt för en tjänst som idag går ungefär fyra gånger fortare än 
tidigare. Istället för att ta mindre betalt erbjuder de ett mervärde till sina kunder. Med andra 
ord så får kunden ut mer av tjänsten för samma pris, vilket för många kan upplevas som 
enbart något positivt, men så behöver inte vara fallet. Grönroos (2008) andra punkt handlar 
om att företaget inte har lyckats förklara för kunden de långsiktiga kostnadseffekterna av vad 
tjänsteerbjudandet medför och att detta är viktigare än själva priset. Vi upplever inte att 
företagen i dagsläget har fått problem i form av att kunderna inte längre är villiga att betala 
samma pris, däremot kan det finnas en viss okunskap bland kunderna i hur mycket tid 
företaget faktiskt sparar i och med de allt snabbare processerna. Faller den insikten in hos 
kunden kan det bli en utmaning för företagen att kunna motivera kunden till på vilket sätt 
mervärde i form av rådgivning gynnar dem och hur det kan bli lönsamt för kunderna på kort 
respektive lång sikt.  
   Grönroos (2008) tredje punkt handlar om att tjänsten som kunderna erbjuds inte har de 
fördelar som efterfrågas. Respondenterna talar ingenting om detta utan påpekar att kunderna i 
och med alltmer digitala processer de senaste åren får ut mer av tjänsten än tidigare men till 
samma pris. 
   Punkt fyra av Grönroos (2008) innebär att en del kunder endast vill ha kärntjänsten och 
inget annat, de är inte intresserade av något mervärde, priset är det enda som spelar någon 
roll. Om företagen inte kan erbjuda enbart kärntjänsten finns det risk att de kunder som inte 
vill betala för något annat väljer att bokföra på egen hand eller hittar ett billigare alternativ 
och därmed går förlorade som kunder. Anna på Grant Thornton säger att det finns 
möjligheter att få bokföringstjänster gratis och att det är svårt för Grant Thornton och andra 
etablerade byråer att konkurrera med detta. Vi anser att de i allra största grad handlar om att 
få kunderna att förstå det värdefulla av att få rådgivning och därmed är villiga att stanna kvar 
hos byråerna trots att det kostar mer. 
   Grönroos (2008) fyra kriterier är anledningar till varför kunderna inte förstår de fördelar 
som ett förbättrat tjänsteerbjudande ger och därför inte är villiga att betala ett högre pris. 
Enligt respondenterna betalar inte kunderna mer nu jämfört med för några år sedan, detta 
ställer vi oss, som tidigare nämnt, kritiska till. Alla företag vi pratat med har frångått, eller är 
påväg att frångå, att ta betalt per timme och tar istället betalt till fast pris och det bör finnas en 
anledning till detta. Möjligtvis är kostnaderna för kunderna inte högre men de får betala för 
mer än kärntjänsten vare sig de vill eller inte och detta anser vi kan bli problematiskt i 
framtiden.  
   Kundernas medverkan i processerna är mer eller mindre densamma, det är alla respondenter 
eniga om. Skillnaden är att den information som kunderna stansar in i ett system 
automatiseras, vilket innebär att redovisningskonsulterna inte behöver ta den informationen 
för att lägga in den i ytterligare ett nytt system. Det system som kunderna lägger in 
informationen i är det slutgiltiga. Denna del av processen påverkar inte Grönroos (2008) 
funktionella kvalitetsdimension, det vill säga hur tjänsten levereras. Den förändring i den 
funktionella kvalitetsdimensionen som förändrats i kundernas arbete i och med 
digitaliseringen är hanteringen av fakturor och kvitton. Istället för att komma in med en hög 
papper till byråerna en gång i månaden kan kunderna successivt scanna in fakturor och 
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kvitton. Detta besparar kunderna tid då de inte behöver ta sig till byråerna utan kan sköta 
detta på annat håll. 
   Kundrelationerna är något som alla respondenter konstaterar har blivit viktigare än 
någonsin, även om de alltid varit viktiga. Kundrelationer kan även de placeras i Grönroos 
(2008) funktionella kvalitetsdimension. Deskjockey, som tidigt digitaliserade sina tjänster 
drev sin verksamhet i tro om att kundernas behov av mänsklig interaktion inte var så stor men 
insåg att det visst fanns ett behov och arbetar nu mycket med relationerna. Den tid de sparar 
av ett mer digitalt arbete, i form av att inte behöva ringa kunden och fråga efter exempelvis 
underlag, lägger de nu istället på att diskutera kvalitet med kunderna. PwC menar att 
kunderna inte efterfrågar den fysiska kontakten lika mycket idag men att kundrelationer alltid 
kommer att behövas och vara viktiga oavsett. VicApta och Grant Thornton säger båda att 
kundrelationerna blir viktigare eftersom arbetsprocesserna blir alltmer automatiserade och då 
är det relationerna med kunderna som blir konkurrensmedlet. ”I vårt yrke har vi två ben att 
stå på, det ena är det digitala men det andra är relationen och vi kan inte stå enbenta för då 
ramlar vi.” Detta citat kommer från Anna på Grant Thornton och visar en medvetenhet om, 
precis som Grönroos (2008) säger, att kvalitetsdimensionerna vad och hur är båda viktiga. I 
detta exempel är digitaliserade processer vad kunden får och relationerna hur de får det. Även 
om digitaliseringen har lett till att alltmer arbetsprocesser kan skötas av sig själv och 
möjliggjort mindre kontakt med kunderna får relationerna med kunderna aldrig glömmas 
bort. 
   De tjänster som redovisningskonsulterna levererar till sina kunder är redovisningstjänster. 
Det är alltså vad kunden får och hör till Grönroos (2008) tekniska kvalitetsdimension. 
Samtliga respondenter är eniga om att digitaliseringen har medfört att kunderna får ett 
mervärde av tjänsten, den slutliga produkten är mer än den tjänst de betalar för. Utöver 
bokföringstjänster får de även rådgivning. 
   Samtliga respondenter är väl medvetna om att det är viktigt att hålla en hög kvalitet och har 
haft och har det i åtanke under resan med digitaliseringen. Det finns utmaningar för företagen 
när det kommer till digitalisering och kvalitet men när den insamlade empirin kopplas till den 
teoretiska referensramen tyder det mesta på att tjänsternas kvalitet, utifrån ett 
företagsperspektiv, blir allt bättre. Den tekniska kvalitetsdimensionen har blivit bättre genom 
att kunderna för samma pris som tidigare nu även får rådgivning. Den funktionella 
kvalitetsdimensionen har blivit bättre i form av att kundernas medverkan i processerna har 
blivit bekvämare. Det är kundrelationerna som ur ett företagsperspektiv är branschens 
akilleshäl, relationerna tycks inte ha blivit sämre men riskerar att bli om företagen glömmer 
bort dem under resans gång. 
   Den största förändringen i redovisningsbranschen under de senaste fem åren är att kunderna 
numera får rådgivning inkluderat i priset. Samtliga respondenter talar mycket om rådgivning 
som ett mervärde av tjänsten och är det som påverkat kvaliteten mest. Vi anser att 
redovisningstjänsterna alltmer kommer att handla om rådgivning och mindre om bokföring. 
Som Grant Thornton säger kan företag numera få bokföringstjänster gratis på stan och det är 
en hygienfaktor. Byråerna behöver erbjuda mer än bara balansräkningar och resultatrapporter 
för att kunna leverera den kvalitet på tjänsterna som kunderna förväntar sig. 
   Deskjockey ser de alltmer digitaliserade arbetsprocesserna som en konkurrensfördel, det 
gör även övriga respondenter, men framför allt ser de digitaliseringen som en 
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överlevnadsfaktor. De menar att om företagen inte är med i den digitala utvecklingen har de 
ingenting kvar i branschen att göra. Av respondenternas svar att döma anser vi att 
digitaliseringen i en tid framöver kommer att vara en konkurrensfördel då många företag 
fortfarande är i en utvecklingsfas mot allt mer digitaliserade processer. Precis som Grönroos 
(2008) säger är det svårt att ha en konkurrensfördel i form av teknik och så småningom 
kommer andra företag att komma ikapp. Då är det den funktionella kvalitetsdimensionen som 
blir det avgörande konkurrensmedlet framförallt i form av  relationer. 
   Utifrån den insamlade empirin tyder det mesta på att kvaliteten på redovisningstjänsterna 
har förbättrats i form av bland annat ökad bekvämlighet och mervärde i form av rådgivning. 
Det vi måste ha i beaktande är att detta är hur kvaliteten för kunderna har förbättrats utifrån 
ett företagsperspektiv och det kan finnas skiljaktigheter i svaren jämfört med vad kunderna 
själva skulle ha svarat. Det är inte bara kvaliteten för kunderna som har påverkat samt 
påverkas av digitaliseringen utan även kvaliteten för redovisningskonsulterna. De kan vara 
mer flexibla i sitt arbete och behöver inte vara på kontoret för att leta efter information i olika 
pärmar utan detta kan ske exempelvis hemifrån. Informationssökningen går även snabbare 
och smidigare än för fem år sedan då mycket information finns i molnbaserade enheter.  

5.3.1 Tillgänglighet 
Grönroos (2008) talar om begreppet tillgänglighet av tjänsten som ett av kriterierna som 
måste vara uppfyllda för att nå god tjänstekvalitet. Inom den här branschen har 
tillgängligheten av information förändrats enormt i och med digitaliseringen. Deskjockeys 
talar om en tillgänglighet till information som vi aldrig har haft förr. Även Grant Thornton, 
VicApta och PwC talar om möjligheten att kunna komma åt information när och var som 
helst, något som gäller för både redovisningskonsulterna och kunderna. Hur digitaliseringen 
har påverkat tillgängligheten är i form av att de olika plattformarna och processerna som 
sköts mer digitalt samt de molnbaserade tjänsterna, ”allt finns i molnet”. Detta är dels något 
som underlättar arbetet men det ger även möjlighet för kunden att ständigt hålla sig 
uppdaterad med information som berör företaget, något som Grönroos (2008) menar kommer 
bli allt viktigare för kunden då kraven på tillgängligheten kommer att öka i och med 
digitaliseringen. Det Grönroos påstod 2008 kan vi idag konstatera har blivit ett större krav, 
kunderna vill ha digitala och tillgängliga tjänster. Det finns fortfarande några företag som vill 
ha det traditionella men om ytterligare några år kommer dessa företag ha försvunnit från 
marknaden och bara  digitala erbjudanden finnas. “Kunder som är nya på marknaden 
förväntar sig nästintill att det sköts digitalt.” 
  Genom de molnbaserade tjänsterna kan kunderna komma åt i stort sett all information, 
exempelvis hur mycket pengar som finns på banken och vilka leverantörsfakturor de har. 
VicApta menar att detta har underlättat för företagarna då de idag ofta är väldigt rörliga och 
få befinner sig på sina kontor hela dagarna. Nu kan de ständigt hålla koll i och med de 
digitala verktygen, genom appar på telefon till exempel. PwC säger även att den ökade 
tillgängligheten har bidragit till att förmågan att kunna hjälpa kunden har blivit enklare då 
båda parter kan vara uppkopplade på samma plattform. Möjligheten att kunna påverka 
siffrorna i och med de varningar som utförs när något är avvikande är även något som 
Deskjockeys lyfter fram. 
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  Tillgängligheten har förändrats på många sätt, bland annat finns möjligheten för kunden att 
scanna in fakturor istället för att behöva komma in med materialet. Detta går att koppla ihop 
med Grönroos (2008)  funktionella kvalitetsdimension hur, det vill säga hur tjänsten levereras 
har förändrats. Vidare har den funktionella kvalitetsdimensionen påverkats i form av att 
tillgången till information har ökat som ovan diskuterats. 
    Ghasemi et al rapporterade 2011 att digitaliseringen lett till att det blir enklare att spåra och 
registrera finansiella transaktioner med hjälp av de nya systemen och att rapporterna blivit 
mer lättåtkomliga. Det Ghasemi et al (2011) talade om då stämmer även in på den svenska 
redovisningsbranschen även om det utifrån den insamlade empirin ser ut som att Sverige 
ligger några år efter med utvecklingen.  
  Ur företagens perspektiv har tillgängligheten påverkat kvaliteten positivt. Ovan diskuterade 
förändringar i branschen har lett till en ökad tillgänglighet och det finns inget som tyder på att 
det i något avseende skulle vara negativt för varken företaget eller kunden.     

5.3.2 Tillförlitlighet 
Grönroos (2008) beskriver tillförlitlighet som förmågan att kunna ge kunderna den service 
som utlovats på ett noggrant och pålitligt sätt. Respondenterna är alla enade om att 
tillförlitligheten är viktig och företagen i sig upplever systemen de har som säkra. Däremot 
har de olika uppfattningar när det kommer till hur kunderna upplever tillförlitligheten. 
Deskjockeys upplever inte att deras kunder känner någon större risk i och med de digitala 
systemen. Detta menar Visma har att göra med att Deskjockeys kunder är ute efter just den 
utvecklade digitala tjänsten och litar därför mer på systemen. Grant Thornton menar att en del 
kunder känner en viss oro kring tillförlitligheten i och med att allt är mer tillgängligt nu och 
informationen finns i “molnet”. Med säkra system menar de att man dämpar osäkerheten. 
VicApta har inte upplevt några negativa tankar kring den molnbaserade-lagringen men menar 
också på att medvetenheten kanske inte är så stor. PwC har även de känt av en viss oro hos 
sina kunder och menar på att detta beror på att det finns de som fortfarande inte litar på 
internetbanker eller dylikt och dessa kan ha svårt att förlita sig på de digitala systemen som 
tillkommit. Det finns även de som inte känner någon oro alls och mer eller mindre förväntar 
sig en digital hantering. Alla respondenter menar på att säkerheten är viktig men ingen känner 
direkt en större oro än tidigare över de nya systemen men i och med att det finns en viss oro 
bland kunder så är det som Grönroos (2008) nämner, att ny teknik och digitalisering har blivit 
en allt viktigare del i kvalitetsarbetet. 
  Klefsjö (u.å) menar att tillförlitligheten kan ses som en kvalitetsdimension som speglar ett 
systems förmåga att fungera på ett korrekt sätt med en så låg frekvens av störningar och fel 
som möjligt. Tillförlitligheten har ur företagens perspektiv förbättrats i form av att det blir 
mindre fel i processen. Flertalet respondenter nämner med andra ord att vi människor kan 
göra misstag och vi är inte jämförbara med en dator. “Det är klart att det är mycket mindre 
fel nu, det är ju självklart! För du har liksom inte en mänsklig tolkning av information som 
ska flyttas mellan olika databaser.” 
  Det finns delade meningar om tillförlitligheten bland företagen. Alla respondenter vi har 
pratat med litar på sina system och känner tillit men upplever trots det att en del kunder kan 
känna en viss oro.  I många fall handlar det om okunskap kring systemen. Kunderna vet inte 
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riktigt hur lagring och hantering går till vilket blir en viktig del för företagen att lära ut till 
sina kunder. 
  Tillförlitligheten, som påverkar Grönroos (2008) funktionella kvalitetsdimension, skulle 
kunna betraktas som oförändrad i och med digitaliseringen men det finns även några punkter 
som talar för både försämring och förbättring. Försämring i form av att det finns kunder som 
finner de digitala systemen osäkra och förbättring då antal fel i processen har minskat. 
Genom att jobba med kundernas förtroende till systemen anser vi att digitaliseringen kan leda 
till en förbättring av tillförlitligheten och därmed påverka kvaliteten positivt.  

5.3.3 Användbarhet 
Systemen som görs idag är mer lätthanterliga än de system som gjordes för några år sedan 
menar Grant Thornton. I och med att systemen blir mer lätthanterliga för användaren, vilket 
även VicApta styrker, kan ett konstaterande göras om att användningskvaliteten som 
Ottersten & Berndtsson (2002) och Ehn (1995) talar om har förbättrats. Användbarheten 
fastställs vid själva användningen och i det här fallet kan ett fastställande om förbättring 
göras. Deskjockeys nämner att deras system kan upplevas som krångliga till en början men 
menar på att det har att göra med all teknik de dagligen arbetar med, men att när personalen 
väl är inne i system är det väldigt smidigt. PwC talar om att tekniken till en början kan 
upplevas besvärlig men att det har och göra med att det tar tid innan allt fungerar som det ska 
men när det väl faller på plats är de mer användarvänliga för både personal och kund. Med 
hjälp av den plattform på nätet som PwC byggt upp är det även enklare att hjälpa kunden om 
denne upplever problem då både företaget och kunden arbetar i samma system. Hertzum 
(2010) menade att den tekniska utvecklingen bidragit med nya produkter och system som 
varit svåra att använda. Detta är något vi upplever har förändrats under dessa år och idag är 
synen mer positiv. Företagen upplever en högre användbarhet och enklare system. “Systemen 
är mer anpassade efter användaren.” I och med att användbarheten har förbättrats har den 
påverkat Grönroos (2008) funktionella kvalitetsdimension, hur tjänsten levereras går till på 
ett smidigare och enklare sätt. 

5.4 Sammanfattning analys 
Studien har en utgångspunkt i hur digitaliseringen har påverkat samt påverkar effektiviteten. 
För att studera detta valdes en tjänstebransch som är högst aktuell när det kommer till en 
digital förändring. Effektiviteten är som tidigare nämnt ett svårdefinierat begrepp och ibland 
svårt att särskilja från produktivitet. Begreppet kan vara svårt att mäta och för studiens syfte 
operationaliseras effektivitet i begreppen produktivitet och kvalitet och dessa har undersökts 
djupgående. För tjänsteföretag påverkar förändringar i produktiviteten även kvaliteten och 
Grönroos (2008) menar att en ökad produktivitet kan innebära en försämrad tjänstekvalitet 
för kunden. Respondenterna i denna studie stärker det påstående att de två faktorerna 
påverkar varandra och att de måste förhålla sig till båda för att förbättra effektiviteten. För att 
mäta förändringar i effektiviteten behöver både produktiviteten och kvaliteten tas i beaktande 
och det kan bli problematiskt att bedöma hur effektiviteten påverkats om exempelvis 
produktiviteten tenderar att ha blivit till det bättre och kvaliteten till det sämre. Med denna 
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studie kan vi stärka det som tidigare forskningar redan konstaterat, att effektiviteten blivit till 
det bättre i redovisningsbranschen i och med digitaliseringen  
   Digitaliseringen har bidragit med snabbare processer, ett ökat mervärde av tjänsten, en 
bättre tillgänglighet till information samt mer användarvänliga system vilket i sin tur har lett 
till en ökad effektivitet. Tillförlitligheten för de nya systemen, de ökade systemkostnaderna 
och relationerna till kunderna har i viss mån eller ligger i riskzon till att försämras på grund 
av digitaliseringen vilket påverkar effektiviteten negativt. Alla respondenter visar dock stor 
medvetenhet om dessa brister samt att de arbetar för att ständigt stärka relationerna vilket är 
en positiv aspekt. Respondenterna själva litar på sina system men de anser själva att de 
behöver jobba mer med att hjälpa kunderna att förstå och lära sig. När det gäller relationerna, 
i och med att mycket sköts mer digitalt nu, måste företagen bli ännu bättre på att ringa samt 
träffa sina kunder mer. Relationen är fortfarande viktig och sköts inte relationen med kunden 
kan det bli det största hotet mot företaget. I slutändan kommer möjligtvis relationer och 
kundhantering vara en avgörande konkurrensfördel då alla företag kommer att ha utvecklade 
och snabba system. Detta resonemang stödjer det som Grönroos (2008) påstod, att i en 
position där många företag konkurrerar med liknande teknik är det tjänstens funktionella 
kvalitetsdimension som blir avgörande, i detta fall i form av relationer. De ökade kostnaderna 
som till en början kan anses negativa bör ses som goda kostnader då dessa ska generera ökade 
intäkter framöver.  Detta innebär att även om de är negativa nu kommer de att påverka 
effektiviteten positivt i ett senare skede. Respondenterna påpekar även att en anpassning till 
digitalisering är absolut nödvändigt för att överhuvudtaget överleva i branschen och därför 
kan dessa kostnader i en längre tidsaspekt även tolkas som obligatoriska.  
   Ur ett företagsperspektiv går det med andra ord att säga att digitaliseringen, som tidigare 
forskning redan konstaterat, har påverkat effektiviteten positivt. De negativa delarna går att 
jobba med och på längre sikt tenderar även de att förbättras. Viktigt att ha i beaktande är att 
detta är ett företagsperspektiv och det kan finnas skiljaktigheter i svaren jämfört med vad 
kunderna själva skulle ha svarat, framförallt när det kommer till kvalitetsaspekten då det 
handlar mycket om kundernas uppfattningar.  
   Alla respondenter är medvetna om digitaliseringen och att den kommer att fortsätta att 
förändra redovisningsbranschen. Deskjockeys talar exempelvis i termer om att robotar 
kommer att sköta processer helt på egen hand. Företagen förhåller sig till digitaliseringen 
genom att köpa nya system och att ändra på sitt arbetssätt. Istället för att arbeta med att stansa 
information har företagen under de senaste åren alltmer börjat analysera och kontrollera 
information samt ge rådgivning. Utifrån den insamlade empirin kan vi se att företagens 
förhållningssätt skiljer sig åt. Deskjockey ligger i framkant och fokuserar mycket på att 
komma långt i den tekniska utvecklingen, kunder som inte är redo för alltmer digitala tjänster 
är heller inte redo att vara kund hos dem. Hos de övriga respondenterna går arbetet mot det 
digitala inte lika snabbt även om de är medvetna om att en förändring krävs och kommer att 
ske. Dessa företag låter de kunder som alltid arbetat med papper och gärna kommer in med 
material på det traditionella sättet att göra det. Detta ses som en övergångsfas och PwC säger 
att det inte finns någon anledning att tvinga de som snart går i pension att byta arbetssätt. 
Tydligt är dock att samtliga av de fyra företagen är medvetna om att det handlar om att följa 
med i den digitala utvecklingen, annars kan de likväl lägga ned. 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitlet kommer studiens syfte och frågeställning att besvaras. Vidare kommer även 
intressanta observationer tas upp samt förslag till vidare forskning kommer att ges. Att ha i 
beaktande är att studien utgår från ett företagsperspektiv. 

 
 
I den här studien har vi med hjälp av teorier och insamlad empiri besvarat studiens syfte och 
forskningsfråga, hur digitaliseringen påverkar effektiviteten inom redovisningsbranschen och 
hur dessa företag förhåller sig till digitaliseringen. Effektivitet är som tidigare nämnt ett 
svårdefinierat begrepp men utifrån studiens syn att se på begreppet har tydliga svar på 
frågeställningen getts. Digitaliseringen har påverkat effektiviteten inom 
redovisningsbranschen på så sätt att de bokföringstjänster som erbjuds kunderna går betydligt 
snabbare att utföra för redovisningsekonomerna idag än för fem år sedan. Anledningen till 
detta är att de system de använder sig av är bättre utformade och mer tillgängliga. De nya 
systemen är ingenting som är gratis och dessa innebär en ökad kostnad för företagen.  
Kostnaderna förväntas dock generera ökade intäkter eller minskade kostnader inom andra 
områden i företagen då systemen frigör tid. Därav anses kostnaderna ha en positiv inverkan 
på effektiviteten i ett längre tidsperspektiv. Mycket tyder på att kostnaderna är nödvändiga 
för att företagen överhuvudtaget ska ha något kvar i branschen göra.  
   Det system som kunderna idag använder sig av för att exempelvis rapportera in fakturor 
och kvitton är också det slutgiltiga. Tidigare stansade kunderna in information i ett system, 
därifrån tog redovisningskonsulterna hand om informationen och lade in den i ett ytterligare 
system, idag behövs inte det. Kunderna har möjlighet att scanna in fakturor och kvitton direkt 
till bokföringsprogrammen istället för att månadsvis komma in till byråerna med en påse full 
med papper, detta har förbättrat arbetet både för kunderna och redovisningskonsulterna. 
Redovisningskonsulterna kan kontrollera och analysera information vartefter kunderna 
scannar in dessa istället för att arbeta med allting under en och samma period vilket medför 
att arbetet för dem blir mer utspritt. Det är positivt för kunderna att skicka in fakturor och 
kvitton successivt då detta möjliggör för redovisningskonsulterna att finna fel betydligt 
mycket snabbare. Den tid som redovisningskonsulterna frigör i och med digitala processer 
där mycket sker per automation utnyttjar de istället till att ge kunderna rådgivning, något som 
det inte fanns möjlighet till tidigare. För samma pris som tidigare får kunderna ett mervärde 
av tjänsten i form av rådgivning vilket bör påverka upplevelsen av tjänsten till det bättre. 
Under de senaste åren har företagen kunnat erbjuda kunderna molnbaserade tjänster vilket lett 
till att kunderna kommer åt informationen oavsett var de finner sig och när som helst. Detta 
har i sin tur lett till att den information de får tillgång till är aktuell. Idag kan kunderna mer 
eller mindre se bokföringen för deras företag dag för dag. För inte alls särskilt länge sedan 
fick de informationen månadsvis efter att de varit inne hos byråerna och lämnat material. 
Ovan nämnd information visar på att effektiviteten hos de fyra företagen förbättrats i och med 
digitaliseringen. 
   Information lagras i och med digitaliseringen i molnbaserade plattformar, vilket som 
tidigare nämnts innebär att det går att få tag på informationen i princip varifrån som helst. De 
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fyra byråerna vi intervjuat känner ingen oro över att informationen ska hamna i fel händer 
utan litar på systemen de använder. Flertalet respondenter medger dock att det finns de 
kunder som ifrågasatt tillförlitligheten och känt en viss oro. Tillförlitligheten i form av 
mindre fel i bokföringsprocesserna har blivit bättre. Deskjockeys menar att den mänskliga 
faktorn bidrar till mer fel än vad automatiserade processer gör. 
   Alltmer digitala processer har lett till att relationerna med kunderna är viktigare än 
någonsin. Innan det blev aktuellt med att scanna fakturor och kvitton talades kunder och 
redovisningskonsulter vid när kunden kom för att lämna material. Innan molnbaserade 
tjänster fanns ringde dessutom kunderna och redovisningskonsulterna till varandra när det 
behövde ha reda på någon information som saknades. Idag behövs inte det på samma sätt 
vilket har lett till att den kontakt med kunden som tidigare kom naturligt i och med tjänstens 
olika processer inte längre gör det. Därför är det viktigt för konsulterna att föra en dialog med 
kunderna på annat sätt och utnyttja den tid de sparar på snabbare processer till att vårda 
kundrelationer. Detta är en av de främsta utmaningarna för företagen då digitaliseringen lett 
och leder till alltmer standardiserade tjänster. Studien visar på att digitaliseringen påverkat 
effektiviteten inom redovisningsbranschen på många sätt men i och med att det är svårt att 
mäta effektivitet är det svårt att säga till vilken grad den påverkats de senaste fem åren. 
   Digitaliseringen har även påverkat effektiviteten i den mån att företagen inte längre enbart 
erbjuder själva bokföringstjänsten utan även kan erbjuda något mer. I dagsläget finns det 
billiga, till och med gratis, system där kunderna enkelt kan sköta sin enklare bokföring på 
egen hand. Det är viktigare än någonsin för företagen att satsa på att kunna erbjuda något som 
kunden inte klarar av själv. Att kunna erbjuda ett mervärde är det enda sättet att överleva. 
Företagen i den här studien har alla insett detta och satsar på att lägga den frigörande tiden, 
som digitaliseringen lett till, på rådgivning och analys. Detta är ett mervärde som kunden 
själv inte alltid besitter kunskap kring. Att det är digitaliseringens påverkan på effektiviteten 
som bidragit till detta märks tydligt. Det är på grund av de allt snabbare arbetsprocesserna 
som möjligheten till att ge rådgivning överhuvudtaget uppkommit, samtidigt som 
digitaliseringen även bidragit till att de billiga systemen som i vissa fall även är gratis utgör 
en konkurrens mot byråerna.  
   Digitaliseringen har påverkat effektiviteten i redovisningsbranschen till det positiva i det 
avseende studien har definierat begreppet effektivitet. Genom att studien undersökt fyra 
företag inom redovisningsbranschen, varav två större och två mindre, kan ett konstaterande 
göras om att oavsett storlek är företagen väl medvetna om den förändring branschen går 
igenom. En medvetenhet om både vad som sker och vad som behöver göras från företagens 
sida finns hos alla respondenterna och i stora drag anpassar de sig alla till en alltmer 
digitaliserad värld.  

6.1 Studiens bidrag 
När studien påbörjades fann vi information om att digitaliseringen bidragit till en mer effektiv 
redovisningsbransch med bland annat snabbare processer, ett ökat mervärde av tjänsten, en 
bättre tillgänglighet till information samt mer användarvänliga system. Detta är något som 
denna studie stärker samtidigt som den ger en ökad förståelse över hur digitaliseringen 
påverkar effektiviteten. Informationen studien resulterat i ger ett djupare svar än tidigare 
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forskning och bidrar med att få en tydligare förståelse över på vilket sätt effektiviteten 
påverkats samt påverkas av digitaliseringen. Svensk forskning inom ämnet har varit 
bristfällig och det vi fann var framtidsstudier som förutspådde hur framtiden för 
redovisningsbranschen i Sverige kommer att se ut. Med denna uppsats kan det konstateras att 
mycket av det som framtidsstudierna visar på redan har skett.  
   Flera av respondenterna i studien har tryckt på att en stor del av digitaliseringens utveckling 
inom redovisningsbranschen i Sverige har skett de två senaste åren. En intressant observation 
kring det är att Sverige kan upplevas något sena i utvecklingen inom branschen då flera 
utländska studier visar på att denna utveckling redan skett i andra länder. En ytterligare 
intressant observation denna studie bidrar med är att branschen har utvecklats till att erbjuda 
något mer än bara bokföringstjänsten. För att kunna konkurrera på marknaden krävs ett 
bredare tjänsteutbud och det handlar framförallt om att som redovisningsbyrå kunna 
specialisera sig och erbjuda något som kunden ser en vinning i och som denne inte själv 
förmår att göra.   

6.2 Förslag till vidare forskning 
Denna studie har utförts ur ett företagsperspektiv och för vidare studier skulle det vara 
intressant att se om kvaliteten ur kundernas perspektiv faktiskt har ökat. Alla företag i denna 
studie har lyft vikten i att få kunden medveten om de mervärden som digitaliseringen medför 
och det vore därför intressant att studera om kunderna till redovisningsbyråer uppfattar det 
mervärde de får. 
   Under studiens gång har vi insett hur viktigt det är för byråerna att följa med i den digitala 
utvecklingen och att om företag väljer att ignorera digitaliseringen kan det bli svårt för dem 
att överleva. Det vore även intressant att i framtiden studera hur företagen har överlevt på 
marknaden och om det finns de som fallit bort på grund av att de inte har klarat av att 
utveckla verksamheten i takt med digitaliseringen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom branschen? 
2. Hur länge har du arbetat på det här företaget? 
3. Vad är din roll i företaget/arbetar du med? 
4. Hur länge har det funnits någon som arbetat med dessa frågor hos er? 

Digitalisering 
5. Vad innebär digitalisering/att arbeta digitalt för dig? 
6. Upplever du att ni att arbetar mer digitalt idag jämfört med tidigare? I så fall, vad 

driver er till att göra det?   
Produktivitet           

7. Anser du att produktiviteten har förändrats och på vilket sätt? 
a. Har antal nedlagda timmar på en klient ökat/minskat? 
b. Kan företaget ta sig an fler/färre kunder i.o.m. digitaliseringen? 
c. Har arbetet  mot klienterna blivit annorlunda, på vilket sätt? 
d. Har arbetet med klienterna blivit annorlunda, på vilket sätt? 
e. Uppstår det mindre fel eller mer fel i och med automatisering av processen? 
f. Är personalens kunskaper, mindre eller mer viktiga eller detsamma? 
g. Har digitaliseringen lett till minskade/ökade kostnader?   

(Kort sikt, lång sikt. vad är anledningen/vilka kostnader? Ex nya system, 
personalkostnader) 

h. Minskar antalet anställda, nya arbetsuppgifter? 
Kvalitet 

8. Hur har kunderna påverkats av digitaliseringen, på vilket sätt? 
a. Har kundernas medverkan i processerna blivit annorlunda? Hur? 
b. Arbetar ni annorlunda mot och med kunderna nu jämfört med innan ni började 

arbeta med digitaliseringen (Mer/mindre relationsinriktat, hur skapar och 
bibehåller ni relationer nu jämfört med då) 

c. Har det kunderna får ut av tjänsten förändrats? 
d. Leder digitaliseringen till att priset på tjänsterna blir dyrare/billigare/ingen 

skillnad 
e. Anser ni att det kunderna efterfrågar har blivit annorlunda i och med 

digitaliseringen (mervärde, pris) 
 
Tillgänglighet 

9. Tidigare forskning visar på att information har blivit mer tillgänglig och 
lättåtkomlig, anser du att det stämmer inom detta yrke? 

a. På vilket sätt har det blivit mer tillgängligt/lättåtkomligt för er?  
b. På vilket sätt har det blivit mer tillgängligt/lättåtkomligt för kunderna?  



 

10.  Får kunderna hjälp snabbare nu jämfört med tidigare? Ja/Nej i så fall, vad är 
faktorn som ligger bakom? 

 
Tillförlitlighet  

11. Anser du att det är mer/mindre tillförlitliga system i och med digitaliseringen? 
a. På vilket sätt är dem mer/mindre tillförlitliga? 

12. Upplever du att kunderna tycker att de automatiserade och mer tillgängliga tjänsterna 
är tillförlitliga? 

13. Upplever du att medarbetarna tycker att de automatiserade och mer tillgängliga 
tjänsterna är tillförlitliga? (risk för fel) 

14. Finns det en större risk för att obehöriga kan få åtkomst till information nu jämfört 
med tidigare? 

 
Användbarhet 

15. Upplever du att de anställda tycker att det är krångligare/smidigare i och med 
digitaliseringen? 

16. Upplever du att kunderna tycker att det är krångligare/smidigare i och med 
digitaliseringen? 

17. Hur upplever du att samspelet med kunderna och det nya systemen fungerar? 
18. Ser ni digitalisering som något positivt eller negativt för ert företag i konkurrenssyfte? 

(Vara först, följa strömmen) 
19. Anser du att ni kan utnyttja digitaliseringen för att konkurrera med andra?

 


