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Abstract 
 
Title: The digitalization of the accounting profession – A study about digitalization and it’s 
impact. 
 
Authors: Basic Mirza, Pettersson Agnes & Ruth Cecilia  
Mentor: Ferdfelt Henrik 
Examinator: Borglund Tommy 
 
Purpose: The word digitalization is a relative new word that can be applicable on different 
types of areas. During a long time organizations has been changing in various ways to adapt it 
selfs to their environment, but what about the accounting firms? Due to the digitalization, the 
accounting profession today faces huge challenges which might change the accounting 
profession completely. The purpose of this paper is to discuss the impact digitalization has on 
the financial accounting profession, concerning the way of working, labour and the demand 
of different types competences in the accounting profession. 
 
Method: This qualitative study was conducted through interviews and participating 
observations. The empirical material that was collected for this study was amassed by 
participated observations and interviews with ties to the existing theory on the area of 
financial accounting and digitalization.  
 
Results: This study concludes that organizational change is crucial for organizations that 
wants to be successful in a market with an ongoing digital development. Changing an 
organization is not always the easiest thing to achieve. The accounting professions ways of 
working is changing due to the impact of the digitalization. Previously, the way of working 
was to transform, prepare the data and to complete the books. Today the accounting 
profession is instead facing a role that is more keen to analyze and monitor the data.  
This of course leads to a lower demand of one kind of labour, many middle- and low-skilled 
jobs that contains a large amount of routine tasks is forecasted to face it’s extinction. What 
competences is then demanded for today's and the future accounting profession? The 
conclusion is that skills that complements the machines is skills that is demanded. A 
combination between good financial accounting and IT-skills is seen as the best 
characteristics to be successful in the digitized world. 
 
Keywords: Digitization, technological change, organizational change, digitalize accounting, 
financial accounting, public accounting, accounting profession, accounting challenges. 
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1. Bakgrund  
Ända sedan den dubbla bokföringen utvecklades, år 1494 av Pacioli (Smith 2013), har 
redovisningsyrket anpassats efter omvärlden (King & Fitzgerald 2016 se Wilkinson, Hislop & 
Coupland 2016). På den tiden använde man sig inte av teknik i den utsträckning man gör 
idag, inte heller såg miljön som man arbetade i likadan ut (Hoffman & Rodríguez 2013). I 
takt med att omvärlden förändras ställs nya krav på redovisningsyrket vilket gör att 
förändring är en förutsättning för professionens fortsatta existens (King & Fitzgerald 2016 se 
Wilkinson, Hislop & Coupland 2016). 
 
I redovisningsyrket ingår mer än bara löpande bokföring. Ofta erbjuder redovisningsbyråer 
många andra tjänster såsom hantering av leverantör- och kundreskontra, momsredovisning, 
löner, deklaration, bokslut, rapportering och rådgivning (KPMG 2016; Grant Thornton 2016; 
EY 2016; PWC 2016). Som redovisningskonsult kan man välja mellan att driva egen 
redovisningsbyrå eller att vara anställd på ett revisions- eller redovisningsföretag (FAR 2016). 
 
Vad är då redovisning? Redovisning är ett sätt att ge information om företagets resultat och 
ställning vid en viss tidpunkt (Hedenström & Malmquist 2015). Syftet är att tillgodose 
externa intressenter med information som kan ligga till grund vid beslutsfattande. I den här 
studien kommer vi endast att behandla externredovisning som fokuserar på de externa 
intressenterna, exempelvis aktieägare, långivare och investerare.  
 
En av de utmaningar redovisningsyrket ställs inför är att hänga med i utvecklingen av ny 
teknik (King & Fitzgerald 2016 se Wilkinson, Hislop & Coupland 2016). Ny teknik medför 
ofta nya sätt att arbeta. Fler och fler redovisningsbyråer erbjuder idag digitala tjänster till sina 
kunder (KPMG 2016; Grant Thornton 2016; EY 2016; PWC 2016). Digitala tjänster som 
exempelvis gör det möjligt för redovisningsbyråernas klienter att ta med sig kontoret var de 
än befinner sig.  
 
Vid kontakt med redovisningsbyråer har det framgått tydligt att digitalisering är något väldigt 
aktuellt på arbetsplatsen. Det gäller att hänga med i utvecklingen och ligga i framkant om 
man vill vara fortsatt konkurrenskraftig på marknaden .  1

 
Vi intresserade oss för digitalisering av redovisningsyrket då vi ofta fick höra att 
redovisningsyrket är ett utdöende yrke, då arbetsuppgifter i stor grad antas automatiseras och 
digitaliseras. I en studie som Stiftelsen för Strategisk Forskning har gjort uppskattas det att 
97% av bokförings- och redovisningsassistentjobben kommer att digitaliseras och därmed 
försvinna (Fölster 2014). Då vi som skribenter av denna uppsats har valt att inrikta våra 

1 Eva Gyllenstrand Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
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studier mot redovisning finner vi det extra intressant att ta reda på hur digitaliseringen faktiskt 
påverkar yrket. Detta för att att kunna stå oss konkurrenskraftiga på en framtida 
arbetsmarknad. 
 

2. Problem  
För att kunna överleva i en starkt konkurrerande miljö, är behovet av att modernisera sitt 
företag nödvändigt (Arseine-Samoil 2010). Många yrken ställs idag inför utmaningar som gör 
att förändring är förutsättning för fortsatt relevans och existens (King & Fitzgerald 2016 se 
Wilkinson, Hislop & Coupland 2016). Detta gäller inte minst för redovisningsyrket (Gunthrie 
& Parker 2016). De senaste decennierna har den digitala tekniken avancerat explosionsartat, 
detta har även bidragit till en ökad teknisk utveckling inom redovisningsyrket (King & 
Fitzgerald 2016 se Wilkinson, Hislop & Coupland 2016). Digitaliseringen är kärnan till vad 
många betraktar som ”den nya ekonomin” (Bhimani 2006) och har skapat ett behov av att 
förnya arbetssätt och kompetens inom organisationen (Freeland et. al. 2014). Information ska 
vara lättillgänglig, lätt att lagra och till låga kostnader samtidigt som personal ska vara 
kompetent och uppdaterade med de senaste (Arseine-Samoil 2011; MacCrory et. al. (2014); 
Cobbin et. al. 2013). Att anpassa sig till digitaliseringen är en utmaning för professionen och 
kräver nya och moderniserade sätt att arbeta på. För att citera Gyllenstrand : 2

 
 “Förändra er eller dö ut!”  

 
Förändring kan alltså tolkas vara nödvändigt till följd av digitalisering. Thomas, Sargent och 
Hardy (2011) framhåller att det dessutom är en förutsättning för organisationens fortsatta 
existens. Emellertid förekommer det ofta motstånd till förändringar, något som både Ujhelyi 
et. al. (2015) och Volkoff et. al. (2007) tar upp i sina studier. Ujhelyi et. al. (2015) anser 
vidare att motstånd är en av de största utmaningarna vid organisationsförändring men också 
att förändringens omfattning har betydelse för hur stort motståndet blir.  
 
Som en följd av det teknologiska utvecklingen får informationssystem allt större roll i 
moderna företag (Arsenie-Samoil 2011). Nya system som ska vara användarvänliga och lätta 
att förstå (Gunthrie & Parker 2016). För att redovisningsyrket ska lyckas med att förstå, 
övervaka, vårda och rapportera de nya värdeskapande tjänsterna som digitaliseringen medför 
blir förmågan att gå bortom deras traditionella arbetssätt avgörande. Volkoff et. al. (2007) 
menar på att detta kan leda till att de anställdas roller förändras.  
 

2 Eva Gyllenstrand Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
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Samtidigt framhåller Hoffman och Rodríguez (2013) att redovisningsekonomer aldrig 
kommer att bli eller vara intresserade av digital finansiell rapportering om det inte ger något i 
utbyte. Ur en professionell synvinkel, är den digitala finansiella rapporteringen en utmaning 
både för redovisningsekonomer men också för IT-personal (Hoffman och Rodríguez 2013).  
 
Som nämndes i bakgrunden pågår diskussioner idag om digitaliseringens framfart och dess 
konsekvenser. MacCrory et. al. (2014) påpekar att behovet av arbetskraft minskar, i synnerhet 
hos mellan- och lågkvalificerade arbeten, då de ofta innehåller en större mängd rutinarbeten 
som lätt digitaliseras. Ett exempel på det är bokförings- och redovisningsassistentjobben som 
Fölster (2014) bedömer vara i riskzon för att digitaliseras och därmed försvinna. Att 
digitalisera arbetsuppgifter i större omfattning leder följaktligen till en ökad arbetslöshet 
(MacCrory et.al. 2014).  
 
Bhimani och Willcocks (2014) och MacCrory et. al. (2014) framhåller att det aldrig funnits en 
sämre tid att vara en anställd med ”vanliga” färdigheter och förmågor att erbjuda, eftersom att 
datorer, robotar och andra digitala verktyg ersätter dessa kunskaper. Kunskaper och 
färdigheter som efterfrågas av arbetsgivare stämmer inte överens med den befintliga 
arbetskraften, vilket kan ses som en stor utmaning för redovisningsyrket (MacCrory et. al. 
2014). Detta kräver i sin tur diverse kompetensförändringar.  
 
Vi ställer oss därmed frågande till hur redovisningsyrket påverkas av digitaliseringen. Som 
framgår av tidigare forskning (Arseine-Samoil 2010; King & Fitzgerald 2016 se Wilkinson, 
Hislop & Coupland 2016); Thomas, Sargent & Hardy 2011) leder digitalisering till 
organisationsförändringar, dock framgår det inte hur arbetssättet förändras och vilka 
konsekvenser det får på arbetskraften. För att stå sig konkurrenskraftig framhåller både 
Bhimani och Willcock (2014) och MacCrory et. al. (2014) att “vanlig” kompetens kommer att 
ersättas av digitaliseringens inflytande, men vilka kunskaper är därmed relevanta för att stå 
sig konkurrenskraftig inom redovisningsyrket?  

2.1 Forskningsfråga 
Med utgångspunkt ur problemområdena ovan har vi valt att formulera följande frågeställning: 
 

- Hur påverkar digitaliseringen redovisningsyrket med avseende på arbetssätt, 
arbetskraft och kompetens?  
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3. Syfte  
Syftet med den här studien är att förstå hur digitaliseringen påverkar redovisningsyrket med 
avseende på arbetssätt, arbetskraft och kompetens. 
 
Självklart finns det många fler faktorer som påverkar redovisningsprofessionen men vi har 
valt att endast studera arbetssätt, arbetskraft och kompetens då vi anser att det saknas 
forskning på hur dessa faktorer påverkas. Vårt teoretiska bidrag betraktar vi därmed vara en 
djupare förståelse kring hur arbetssättet påverkas, vilka konsekvenser det ger arbetskraften 
och slutligen vilka kompetenser som efterfrågas hos redovisningsekonomer i och med en 
digitalisering av yrket. 
 
Med andra ord studerar vi digitalisering på branschnivå. Då vi anser att digitalisering är ett 
relativt nytt ord tycker vi att det behövs ett tydliggörande till vad vi bedömer att begreppet 
innebär innan vi kan gå vidare med vår studie. Vi betraktar digitalisering som ett 
samlingsbegrepp över hur teknik har övergått från analog form till digital form. Ett fenomen 
som har pågått, pågår och av största sannolikhet kommer att pågå även i framtiden.  
 

4. Teoretisk referensram 

4.1 Digitalisering 
De senaste decennierna har den digitala tekniken avancerat explosionsartat (King & 
Fitzgerald 2016 se Wilkinson, Hislop & Coupland 2016). Även Brynjolfsson och Mcafee 
(2011 se Payne 2014) hävdar att vi har nått en brytpunkt där förändringstakten inom 
digitaliseringstekniken har gått från att vara linjärt proportionelig till att bli exponentiell. 
Likaså Freeland et. al. (2014) styrker detta genom att framhålla att digitaliseringen har haft en 
revolutionerande påverkan på samhället de senaste decennierna och datorerna idag är 
snabbare än någonsin. Detta har lett till att en av de utmaningar redovisningsyrket ställs inför 
idag är att hänga med i utvecklingen av ny teknik (King & Fitzgerald 2016 se Wilkinson, 
Hislop & Coupland 2016).  
 
Enligt Freeland et. al. (2014) är digitalisering kärnan i arbetet hur smarta företag i alla 
branscher kan förnya och förbättra sig. Vad är då digitalisering? Digitalisering kan, som 
tidigare nämnt beskrivas som överföringen av material i analog form till digital form 
(Digitaliseringskommissionen 2014).  Enkelt exemplifierat, man scannar in ett fotografi så att 
det även finns i digital form i datorn. King och Fitzgerald (2016 se Wilkinson, Hislop & 
Coupland 2016) framhäver i enlighet med detta att vi går från pappersbaserad data till att 
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datafångsten blir allt mer digitaliserad. Detta har inneburit att tyngdpunkten inom 
redovisningen inte längre är att omvandla och färdigställa data, utan snarare att analysera och 
övervaka den. 
 
Arsenie-Samoil (2010) framhåller dessutom att behovet av att modernisera sig är av största 
vikt för att kunna stå sig stark i en konkurrerande miljö. Både King och Fitzgerald (2016 se 
Wilkinson, Hislop & Coupland 2016) och Thomas, Sargent och Hardy (2011) framhåller att 
förändring är en förutsättning för fortsatt relevans då digitalisering har haft och har en stor 
påverkan på yrket. 
 
Vad är då en organisationsförändring och varför sker det? En förklaring skulle kunna vara att 
en förändring har skett när en organisation uppvisar vissa egenskaper vid ett tillfälle men 
andra egenskaper vid ett annat (Jacobsen & Thorsvik 2013). Förändring kan bland annat 
uppstå till följd av nya uppgifter, ny teknik eller strategi, men också till följd av nya strukturer 
och kulturer. Thomas, Sargent och Hardy (2011) hävdar att förändring är både naturligt och 
pågående. Exempelvis framhåller Brynjolfsson och McAfee (2012) att “Digitization is not a 
one - time project, it´s an ongoing process ”. Volkoff et. al. (2007) tillägger att förändring i sig 
inte behöver betyda något negativt utan att det mestadels är positivt för organisationen. Dock 
möts förändringar ofta av motstånd då det innebär nya utmaningar och modifiering av de 
anställda (Thomas, Sargent & Hardy 2011).  
 
Ujhelyi et. al. (2015) framhåller att den största utmaningen chefer står inför vid 
förändringsarbetet är reaktionerna från de anställda. De menar dock att motståndet är starkt 
beroende på omfattningen av förändringen och hur den genomförs. Thomas, Sargent och 
Hardy (2011) tillägger även att de anställda lätt missförstår fördelarna av den föreslagna 
förändringen då inte tillräcklig information ges vilket lätt resulterar i ytterligare motstånd. 
Ujhelyi et. al. (2015) menar att motstånd till förändringar kan uppstå till följd av rädsla då 
människan är beroende av vanor och har ett behov av säkerhet. Vidare fortsätter Ujhelyi et. al. 
(2015) att förändringar kan hota de anställdas känslor, trygghet och ekonomi, samt leda till en 
känsla av prestigeförlust för den enskilde medarbetaren. Många anställda har en negativ syn 
på förändringar eftersom det är rädda för sitt eget misslyckande, exempelvis vid användning 
av ett nytt datasystem eller bokföringsprogram (Ujhelyi et. al. 2015).  
 
Samtidigt framhåller Volkoff et. al. (2007) att organisationer har möjlighet att lära sig nya 
färdigheter, exempelvis hur man använder ny teknik, vid organisationsförändringar. Många 
medarbetare föredrar emellertid den ursprungliga utrustningen på grund på av 
bekvämlighetsskäl, helt enkelt en rädsla för det okända. Det finns, och kommer alltid finnas 
röster inom en organisation som inte gillar förändringar, men trots detta behöver en 
organisation alltid fortsätta att förändras för att kunna utvecklas (Volkoff et. al. 2007). 
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Hur påverkar då digitalisering organisationer? Volkoff et. al. (2007) hävdar att rutinerna och 
arbetssättet med hjälp av digitalisering förändras till det bättre. Detta då digitaliseringen 
underlättar och effektiviserar sättet att arbeta. I likhet med detta framhåller MacCrory et. al. 
(2014) att digitala verktyg nu kan utföra en rad mänskliga uppgifter med hög teknisk 
kompetens till en mycket liten kostnad jämfört med vad mänsklig arbetskraft uppgår till. 
Cobbin et. al. (2013) belyser en annan aspekt där digitaliseringen har haft en viktig roll, 
nämligen tillgången till arkivmaterial. Många företagsekonomiska organisationer, däribland 
redovisningsbyråer har ständigt brottats med att kunna arkivera en stor mängd av data till en 
låg kostnad. Till följd av detta har olika organisationer försökt hantera sina arkivsamlingar på 
ett mer effektivt sätt, genom digitalisering. Digitaliseringen av arkivet ger upphov till större 
lagringsmöjligheter, effektivare sökningar, samt att materialet blir mer lättillgängligt (Cobbin 
et. al. 2013), samtidigt som det minskar kostnaderna (Güney 2014). 
 
Å andra sidan, kan förändringar som utökad digitalisering eller IT-kunskap ger upphov till, ha 
negativa följder. Ett stort problem enligt Brynjolfsson och Mcafee (2011) är hur man ska 
kunna bedöma med vilken typ och hastighet arbetsuppgifterna kommer att förändras. Ska 
ekonomer behöva förutse framtiden eller ska vi istället vänta och se, övertygade om att vi 
kommet att kunna anpassa oss? Volkoff et. al. (2007) anser att förändring medför en risk att 
de anställdas roller kommer förändras. Exempelvis kanske vissa går från en aktiv roll till en 
mer övervakande. 
 
Bhimani och Willcocks (2014) är inne på samma spår och ställer sig frågan, hur omvälvande 
kommer den aktuella utvecklingen inom digitaliseringen vara för ekonomiavdelningen i 
företagen? De menar att om man ska tro diverse rapporter som tagits upp inom ämnet, 
kommer dagens arbeten inom redovisning te sig väldigt annorlunda jämfört med dem idag. 
De fortsätter och framhåller att det kan vara väldigt svårt för många utav företagen på 
marknaden, att skapa ett samspel mellan företagets strategi, struktur och 
redovisningsprogram. Ett exempel på detta kan vara förändringar inom lagar och standarder 
som redovisningsprogrammen kanske inte är anpassade för.  
 
Avslutningsvis framhåller Bhimani (2006) att digitaliseringen är kärnan till vad många 
betraktar som ”den nya ekonomin”, vilket har skapat ett behov av att förnya arbetssätt och 
kompetens inom organisationen (Freeland et. al. 2014). 

4.2 Arbetssätt  
Idag ställs redovisningsyrket inför en av de mest utmanade tiderna sedan den stora 
depressionen (Gunthrie & Parker 2016). Arseine-Samoil (2010) framhäver att det är dags att 
försöka anpassa redovisningen till IT generellt. Hittills har detta förhållande varit enkelriktad, 
där den tekniska utformningen helt har anpassats efter redovisningen och därmed har 
utvecklingen av systemen för redovisningen begränsat sig till att digitalisera 
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redovisningsrutiner utan att ge upphov till större förändring. För att kunna utveckla 
organisationen mot att bli mer digital anser Hoffman och Rodríguez (2013) att IT-personal 
bör integreras med ekonomer. För att redovisningsekonomer därefter ska kunna delta i 
diskussionen om digitalisering behöver de få tillgång till insikter och verktyg för att ett 
meningsfullt utbyte ska kunna äga rum.  
 
Gunthrie och Parker (2016) belyser att förändringar inom yrken idag drivs av hur värde 
skapas. I och med att digitalisering leder till att redovisningsbyråernas kunder påverkas blir 
det betydande för professionen att tillgodose klienternas intressen. Nya system ska vara 
användarvänliga och lätta att förstå. För att redovisningsyrket ska lyckas med detta hävdar 
Gunthrie och Parker (2016) att redovisningsbyråerna måste gå bortom deras traditionella 
arbetssätt för att förstå, övervaka, vårda och rapportera de nya värdeskapande tjänsterna. 
 
Güney (2014) hävdar att det är svårt att särhålla redovisning från digitaliseringens inflytande 
även om man så skulle vilja. Då vi idag lever i den teknologiska utvecklingens era och 
påverkas man oavsett om man vill eller inte. Som en följd av den teknologiska utvecklingen 
använder nästintill varenda redovisningsekonom diverse datorprogram i sitt vardagsarbete 
idag.  
 
Tack vare användningen av datorer och program inom redovisningsyrket har en stor del av 
arbetet förenklats och underlättats (Güney 2014). Bokföringen av exempelvis fordringar, 
skulder, löneberäkning och faktureringsuppgifter sker idag snabbt och effektivt med hjälp av 
redovisningsprogram. Dessutom blir det lättare att lagra, överföra och tolka en större data till 
en lägre kostnad med hjälp av redovisningsprogram. Detta styrker både Volkoff et. al. (2007) 
och Ghasemi et. al. (2011) genom att påpeka att de bokföringsprogram som idag finns på 
marknaden har automatiserat och förenklat den löpande bokföringen. Vidare framhåller 
Ghasemi et. al. (2011) att den löpande bokföringen idag inte är helt ersatt, men är på god väg 
att bli det. 
 
Ghasemi et. al. (2011) påpekar även att oavsett vilken typ av verksamhet, storlek på företag 
eller transaktioner det rör sig om så kan många av dagens redovisningsprogram lätt anpassas 
till deras behov. Vad är då effekten av att automatisera och digitalisera den löpande 
bokföringen? Ghasemi et. al. (2011) menar att det inte bara har förenklat själva bokföringen 
utan det har också förkortat ledtiderna gällande framställning av den finansiella 
informationen. Dessutom har kvalitén och precisionen av innehållet blivit bättre. Exempelvis 
har digitalisering förbättrat redovisningsbyråernas funktionalitet, precision och processering 
vilket har lett till en bättre extern rapportering vilket Ghasemi et. al. (2011) förklarar mer 
grundligt nedan: 
 

- Funktionaliteten har förbättrats då det är lättare att få tillgång till finansiell 
information.  
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- Precisionen har blivit mer exakt då de flesta av dagens redovisningsprogram har 

interna kontroller som gör det omöjligt att lägga in transaktioner utan att de är i 
balans.  

 
- Snabbare processering är en följd av att de yrkesverksamma idag kan bearbeta stora 

mängder finansiell information på kort tid vilket leder till att man till exempel kan 
färdigställa bokslut snabbare och bättre.  

 
Genom att dessa moment förbättras leder det till att slutprodukten förbättras. Avslutningsvis 
betonar Ghasemi et. al. (2011) att allting blir av sämre kvalitet om de yrkesverksamma inte 
har tillräckligt med digitala kunskaper. Därav blir digitala kunskaper oftast ett krav på dagens 
yrkesverksamma.  
 
Nästan alla immateriella tillgångar i vår civilisation går mot att bli digitala (Hoffman och 
Rodríguez, 2013): från privat information om företag till offentliga uppgifter. Inom 
redovisningssammanhang framhåller Ghani och Laswad (2010) att den digitala tekniken haft 
en betydande inverkan på spridningen av finansiell information och rapporter. Som ett 
resultat av att företagsrapportering och i synnerhet finansiella rapporter har gått och går mot 
att bli allt mer digitala anser Hoffman och Rodríguez (2013) att de finansiella uppgifterna har 
blivit en väldigt viktig del av den moderna ekonomin. Det beror till viss del på att de 
finansiella rapporterna ligger till underlag vid beslutsfattande men de gör också att det blir 
lättare för investerare att lita på företag i en så global ekonomi som vi lever i idag. 
 
Hoffman och Rodríguez (2013) betonar att yrkesprofessionella aldrig kommer att bli 
intresserade av digital finansiell rapportering eller digital rapportering i allmänhet om det inte 
ger något i utbyte. Det kan vara allt ifrån kostnadseffektiva lösningar, till lättanvändliga, 
pålitliga och förutsägbara lösningar. För yrkesverksamma är det viktigaste att den digitala 
rapporteringen arbetar för att förbättra befintliga metoder. 

4.2.1 Risker med användandet av informationssystem 

Redovisningens grundläggande informationssystem är avgörande för att framgångsrikt kunna 
utföra bokföringsoperationer i ett modernt företag (Arsenie-Samoil 2011). Vidare menar 
Arsenie-Samoil (2011) att anpassningen av externredovisning skulle vara omöjligt om det 
inte vore för ny informationsteknik. Man bör dock beakta att ny informationsteknik inte bara 
för med sig bra saker. Användningen av kommunikationsnät och system kan utgöra en risk då 
det kan stöta på oväntade händelser. Exempelvis kraschade kommunikationssystem, förlust av 
information eller tekniska fel som leder till felaktiga beslut. Följaktligen blir säkerheten i 
systemen allt viktigare. I och med att allt mer digitaliseras ökar också risken för elektroniska 
angrepp på redovisningssystemen. 
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De största riskerna som redovisningens informationssystem kan ställas inför är människor 
inom och utanför företaget samt olyckor och naturkatastrofer (Arsenie-Samoil 2011). 
Anställda, servicepersonal, leverantörer, kunder, konkurrenter och professionella hackare är 
exempel på människor som kan utsätta informationssystemen för angrepp. Arsenie-Samoil 
(2011) menar att man i vissa fall kan anse att människorna utanför företaget utgör en större 
risk då de ofta är mer motiverade samtidigt som de är svåra att upptäcka/identifiera. Vidare 
hävdar Arsenie-Samoil (2011) att det alltid kommer att finnas oförutsedda och icke påtänkta 
sätt att attackera och komma åt redovisningsinformation men att organisationer med hjälp av 
säkerhetsteknik kan eliminera riskerna och begränsa eventuella förluster. Det kan exempelvis 
göras genom åtkomstkontroll, brandväggar, antivirusprogram, filkryptering, digital 
identifiering etc. För att kunna begränsa tillgången till information måste 
informationssystemen administreras, övervakas och servas. Detta i förebyggande syfte för att 
upptäcka och bemöta eventuella intrång. 
 
I och med utvecklingen av den digitaliserade miljön bli moderna företag mer och mer 
beroende av tillförlitlig drift av informationssystem inom redovisning (Arsenie-Samoil 2011). 
Därför har frågan om systemets säkerhet blivit allt mer avgörande. I moderna företag förlitar 
man sig på kommunikationsnätverk. Detta leder i sin tur till höga kostnader då systemet 
regelbundet måste testas samt uppgraderas. Detta är dock av största vikt för att garantera 
redovisningsinformationens säkerhet. 

4.3 Arbetskraft 
Som alltid vid förändringsarbeten så finns det en rad utmaningar man ställs inför, somliga 
drar nytta av dessa förändringar, andra inte. MacCrory et. al. (2014) menar att det är viktigt 
att forskare, chefer och beslutsfattare förstår dessa förändringar för att kunna diagnoserna 
dem på rätt sätt och i slutändan tillämpa effektiva lösningar. De framhäver vidare att snabba 
framsteg inom den tekniska utvecklingen har konsekvenser för arbetskraften, då många 
mellan- och lågkvalificerade arbeten, som ofta innebär många rutinuppgifter, utrotas allt mer. 
Güney (2014) instämmer i detta och betonar att många enklare jobb har blivit ersatta av 
digitaliseringen. Detta i sin tur bidrar till en ökad ojämlikhet, ökad arbetslöshet och 
stagnerande medianinkomster (MacCrory et. al. 2014). 
 
Vad kategoriseras då som rutinuppgifter? MacCrory et. al. (2014) beskriver rutinuppgifter 
som ”jobbaktiviteter som kan genomföras framgångsrikt av antingen en dator, ett program, 
eller av en lägre utbildad anställd ”.  
 
Vidare kan icke rutinuppgifter  delas upp i två kategorier (MacCrory et. al. 2014): 

- Abstrakta uppgifter  som kräver problemlösning, intuition, övertalning, hög 
utbildningsnivå och analytisk förmåga, till exempel juridisk rådgivning. 
 

12 



 
 
 
 
 

-  Manuella arbetsmoment  som kräver situations anpassningsförmåga, exempelvis 
språk, igenkänning och mänsklig interaktion. Många av dessa uppgifter har varit svåra 
att automatiseras enligt MacCrory et. al. (2014) 

 
Vad det gäller arbetsmarknaden framhåller Bhimani och Willcocks (2014) att 
redovisningsekonomer, utan grundläggande digitala kunskaper kommer ha det svårt på 
arbetsmarknaden. De hävdar att utan de digitala kunskaperna finns det en stor risk att man 
hamnar i ett så kallat ”back room” där man endast arbetar med löpande bokföring och siffror. 
Risken finns att man överhuvudtaget inte hittar ett jobb då den löpande bokföringen enligt 
dem, helt och hållet kommer att ersättas.  

4.3.1 Samarbeta eller motarbeta den teknologiska utvecklingen 

Hur blir man då framgångsrik i en tid av ökad teknologisk utveckling? MacCrory et. al. 
(2014) har utformat tre olika kategorier som mänsklig arbetskraft kan identifiera sig med: 
 

- Racing against the machine:  maskinen tar över färdigheter som tidigare gjordes av 
människor (Brynjolfsson och Mcafee 2012). Exempelvis är det idag vanligt att det inte 
finns någon växel på företag, utan endast automatiserade talsvarsenheter som blir allt 
mer avancerade, vilket är ett exempel på hur datorer har ersatt människors jobb 
(MacCrory et. al. 2014). Som tidigare nämnt har digitaliseringen eliminerat behovet 
av den kunskapen som ligger till grund för rutinarbetet (Levy och Murnane 1996). 
MacCrory et. al. (2014) har observerat att när en minskning sker gällande behovet av 
arbetskraft som övervakar rutinarbete, så flyttas även fokus från att tala om för de 
anställda vad dem ska göra till att istället tala om för maskiner vad dem ska göra. 
 

- Racing with the machine : maskiner kompletterar mänskliga färdigheter, vilket 
förstärker förmågan hos människor att göra arbetet (MacCrory et. al. 2014). 
Exempelvis har redovisningsekonomer idag program som hjälper till med 
beräkningar, vilket gör arbetet snabbare och mer exakt än tidigare. 
Redovisningsekonomens arbete blir därmed snarare att analysera och tolka det datorn 
har producerat (Levy och Murnane 1996). 
 

- Running a different race:  yrken som fokuserar på färdigheter som datorer ännu inte 
har lyckats att påverka nämnvärt, vilket gör att dessa jobb är i stort sett oförändrade 
(MacCrory et. al. 2014). Hittills har inte datorer kunna utveckla de sociala färdigheter 
som krävs vid arbete i exempelvis omvårdnad, barnomsorg eller försäljning enligt 
(Brynjolfsson och Mcafee 2012). Detta styrker även Levy och Murnane (1996) som 
särskilt poängterar den mänskliga kontakten, de exemplifierar detta med att vi mycket 
riktigt kan beställa hamburgare av en maskin i snabbmatskön, men att den mänskliga 
kontakten tillfredsställer vårt trygghetsbehov på ett sätt som en maskin aldrig kan 
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göra. 
 

Resultatet av MacCrory et. al. (2014) undersökning av de ovanstående kategorierna har visat 
en betydande minskning av färdigheter som konkurrerar med maskiner (racing against the 
machine ). Däremot en ökning av kompetens som kompletterar maskiner (racing with the 
machine ). Samt en ökning där maskinen hittills inte har gjort stor på påverkan (running a 
different race ). Dessa resultat får även medhåll av Brynjolfsson och Mcafee (2012) som säger 
att man bör beakta detta om man vill vara framgångsrik på arbetsmarknaden i framtiden, 
istället för att konkurrera mot datorer. 

4.4 Kompetens 
"Det har aldrig funnits en bättre tid att vara en arbetare med specialkunskaper eller 
rätt utbildning, eftersom dessa människor kan använda tekniken för att skapa och 
fånga värde. Men det har aldrig funnits en sämre tid att vara en arbetare med vanliga 
färdigheter och förmågor att erbjuda, eftersom att datorer, robotar och andra digitala 
verktyg ersätter dessa kunskaper ”.  

(MacCrory et. al. 2014)  
 
I och med det uttalandet väcks genast frågan, vilka specialkunskaper är då relevanta? Då vi 
går alltmer mot ett kunskapssamhälle, där den största ekonomiska resursen inte längre är 
kapital eller arbetskraft med avsaknad kunskap, kommer istället de intelligenta arbetarna 
spela en nyckelroll (Arseine-Samoil 2010). Güney (2014) menar att det sätter större krav på 
att de anställda ska kunna förstå och tolka information som programmen producerar. 
MacCrory et. al. (2014) betonar att kunskaper som komplimenterar maskiner såsom 
kreativitet och social kompetens i allt större grad kommer att efterfrågas. Brynjolfsson och 
Mcafee (2012) pekar även på den skriftliga framställningen kommer vara en framgångsfaktor, 
då maskiner bara kan formulera den enklaste texten, medan människor kan göra texten 
levande. Man framhåller även att samarbetsförmåga är en viktig egenskap, där maskiner 
hittills inte gjort stora framsteg (MacCrory et. al. 2014). 
 
MacCrory et. al. (2014) beskriver hur den nya digitala tekniken minskar efterfrågan på många 
typer av arbeten, samtidigt som det skapar enorma möjligheter för andra med rätt kunskaper. 
Dock så har det uppmärksammats att det har skett en ökning av både lediga jobb och 
arbetslöshet i början av 2000-talet, vilket är paradoxalt. MacCrory et. al. (2014) menar att 
detta beror på de typer av kunskaper och färdigheter som efterfrågas av arbetsgivarna inte 
stämmer överens med den befintliga arbetskraften, vilket kan ses som en stor utmaning för 
yrket. 
  
Den nya tekniken har ett oerhört stort inflytande (Bhimani 2006) och kräver nya sätt att arbeta 
på (Freeland et. al. 2014). MacCrory et. al. (2014) menar att lösningen på detta är 
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kompetensförändringar. Det finns ett ökat behov av arbetstagare som är flexibla i sin 
kompetensutveckling, ett slående exempel på detta är kravet på god teknisk kunskap som har 
utvecklats till ett sådant allmänt krav från arbetsgivarna att det knappt skiljer sig åt mellan 
olika jobb. Även Pan och Seow (2016) belyser vikten av den digitala kunskapen. Güney 
(2014) framhåller dessutom att utbildningen av tekniska kunskaper borde ske redan på 
universitetsnivå där universiteten bör förse eleverna med tillräcklig kunskap på området för 
att förbereda dessa på bästa sätt. Hur utbildningen ska ske finns det däremot delade åsikter 
om. Vissa menar att man ska integrera redovisningsprogram i utbildningen medan andra 
menar att praktik är sättet det ska göras på. Pan och Seow (2016) betonar vikten av 
teknologisk träning i utbildningen då IT-system används flitigt inom redovisningen idag. 
 
Då det sker en ständig teknisk utveckling som prognostiseras att fortsätta expandera, finns det 
ett växande behov av att uppdatera eventuell eftersläpande kompetens. Man har först då 
möjligheten att ”race with the machine” och inte mot maskinerna (MacCrory et. al. 2014). 
Detta styrks också av Freeland et. al. (2014) som menar att viljan att förnya vår kompetens, 
organisation och strategier kommer att hjälpa oss att hålla jämna steg med den accelererande 
tekniska förändringen.  

4.5 Analysmodell 
För att kunna förklara hur redovisningsyrket påverkas av digitaliseringen har vi valt att 
undersöka digitaliseringens påverkan med avseende på arbetssätt, arbetskraft och kompetens. 
Som tidigare nämnt framhåller King och Fitzgerald (2016 se Wilkinson, Hislop & Coupland 
2016) att redovisningsyrket idag ställs inför utmaningar som gör att förändring är en 
förutsättning för att kunna fortsätta med sin verksamhet. En av dessa utmaningar menar 
Freeland et. al. (2014) vara digitaliseringens framfart och att detta följaktligen leder till att 
organisationen behöver förändras med avseende på arbetssätt och kompetens. I och med att 
arbetssättet och kompetensen kan komma att förändras vill vi även undersöka hur 
arbetskraften påverkas av dessa organisationsförändringar som digitaliseringen ger upphov 
till. 
 
Vad gäller arbetssätt är det inriktat på hur sättet att arbeta påverkas av digitalisering då 
exempelvis nya system införs. Arbetskraft är inriktat på hur digitalisering påverkar 
arbetskraften då det idag finns studier om att både de som arbetar med löpande bokföring och 
redovisningsassistenter kommer att bli utan arbeten i framtiden (Fölster 2014). Den nya 
tekniken kräver nya sätt att arbete på (Freeland et. al. 2014), MacCrory et. al. (2014) menar 
att lösningen på detta är kompetensförändringar, vilket är den sista faktorn som vi vill 
undersöka. Nedan visas en figur hur vår analysmodellen ser ut: 
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Figur 1 . Analysmodell av hur digitalisering påverkar redovisningsyrket. 
 

5. Metod och metodologiska överväganden 

5.1 Översikt av metodval 
Redovisningen har tidigare setts som ett fyrkantigt ämne som är sig likt år ut och år in, utan 
några som helst tecken på förändring . Faktum är, som vi tidigare nämnt, att redovisningen 3

numera utsätts för en mängd olika förändringar och står inför en hel del utmaningar (King & 
Fitzgerald 2016 se Wilkinson, Hislop & Coupland 2016). Den kanske allra största 
förändringen är digitaliseringen av redovisningsyrket. Efter exponering av en mängd olika 
röster och uttalanden om att redovisningsyrket är ett utdöende yrke bestämde vi oss, efter en 
hel del behandling av tidigare forskning, för att gå in djupare på ämnet. Detta för att få en 
klarare bild av hur digitaliseringen av redovisningsyrket verkligen ter sig ute bland företagen.  
 
Sökningen av relevant litteratur valdes utefter vårt syfte med studien. Till en början valdes 
teori gällande digitalisering. Detta för att få en förkunskap och förståelse kring digitalisering 
och vad det är. Därefter valdes teorin och sökorden med speciell betoning på 
organisationsförändring och redovisningsprofessionen kopplat till digitalisering för att 
slutligen kunna studera arbetssätt, arbetskraft och kompetens. 
 
Sökorden vi använde oss av var bland annat: 
Digitization, technological change, organizational change, digitalize accounting, financial 
accounting, public accounting, accounting profession, accounting challenges. 
 
Olika ursprung av teorin valdes med avsikt eftersom digitalisering är ett ämne som har sitt 
ursprung från teknikens värld men som överlappar och även kan appliceras på 

3 Eva Gyllenstrand. Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
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företagsekonomisk nivå. Studien är med andra ord interdisciplinär. Detta styrks även av 
Bryman och Bell (2013) som menar att antaganden inte bara bör baseras på endast en 
tolkning av verkligheten. Journaler som valdes var tekniskt och företagsekonomiskt 
orienterade, detta för att få olika infallsvinklar om hur digitaliseringen utvecklas och hur det 
kan komma att påverka redovisningsyrket.  
 
Hur vi har valt våra undersökningsobjekt, det vill säga de verksamheter och personer som vi 
valt att empirin ska bygga på, presenteras under avsnitt 5.3 Undersökningsobjekt . De företag 
som vi bestämde oss för att studera är redovisningsbyråer där digitalisering idag är aktuellt. 
Utöver företag inom branschen har vi även valt att ta del av vad vetenskapligt insatta personer 
har att framföra inom området, exempelvis forskare och experter.  
 
Valet av metod föll sig naturligt till att bli kvalitativt grundad då vi anser att det 
tillvägagångssättet skulle ge oss en bättre insikt jämfört med exempelvis en kvantitativ 
metodtillvägagång. Fördelarna med en kvalitativ metod är att man får en kontextuell 
förståelse av objekten som studeras (Ahrne & Svensson 2015). 
 
Både den teoretiska referensramen och empirin har vi försökt att strukturera på ett likadant 
sätt. Detta för att sedan, i analysen, lättare kunna integrera det teoretiska och empiriska 
materialet för att slutligen kunna dra slutsater och paraleller om hur digitaliseringen påverkar 
redovisningsyrket med hänsyn till arbetssätt, arbetskraft och kompetens. 

5.2 Undersökningsdesign  
Undersökningens upplägg bygger på vår analysmodell där vi, som tidigare nämnt, studerar 
arbetssätt, arbetskraft och efterfrågan. Detta för att få förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar redovisningsprofessionen med avseende på dessa faktorer. Mer om analysmodellen 
tas upp under 5.6 Analysmetod. 
  
Maxwell (2008 se Bickman & Rog 2008) menar att man vid utförande av en kvalitativ studie, 
ofta ställs inför ett så kallat “sampling decision”. Detta innebär att man i studien måste avgöra 
vem och vad man ska observera, samtidigt som man även avgör vem man ska intervjua. Till 
en början ville vi att vår studie endast skulle bygga på intervjuer men efter ytterligare 
resonerande kom vi överens om att vi även ville delta vid en digitaliseringskonferens. Därav 
bygger vår studie på både intervjuer och deltagande observationer.  
 
För att kunna genomföra vår studie har vi först och främst använt oss av relevant teori. Varför 
vi anser att den är relevant är för att den är kopplad till området vi vill studera, det vill säga 
digitalisering av redovisningsprofessionen med avseende på arbetssätt, arbetskraft och 
kompetens. Dessutom har vi valt att samla in vårt empiriska material med hänsyn till 
väsentlighet. Det material som vi har ansett varit av irrelevant karaktär har exkluderats från 
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studien och därmed anser vi att även det empiriska materialet är relevant för studien. Detta 
styrks av Yin (2013) som hävdar att datainsamling måste vara kopplat till det som studeras 
för att kunna studera något på ett bra sätt. Val av undersökningsobjekt behandlas närmare 
under nästkommande avsnitt 5.3 Undersökningsobjekt. 
 
Vi motiverar alltså vårt metodval genom en kvalitativ studie som bygger på intervjuer och 
deltagande av observationer. Vi anser att detta är en lämplig tillvägagång för att på ett 
utförligt och bra sätt kunna beskriva det valda fallets komplexitet och natur. Att istället utföra 
en kvantitativ studie av digitaliseringens påverkan på redovisningsyrket skulle vara en helt fel 
approach enligt vår mening. Den studien skulle möjligtvis ha kunnat vara statistiskt 
generaliserbar men informationen och förståelsen inom fallet anser vi skulle vara bristfällig 
för att kunna analysera digitaliseringens påverkan på redovisningsyrket med avseende på 
arbetssätt, arbetskraft och efterfrågan på ett bra sätt. 

5.3 Undersökningsobjekt 
Vid val av undersökningsobjekt utgick vi från ett strategiskt urval vilket är ett 
icke-sannolikhetsurval. Det innebär att sannolikheten med andra ord inte kan förutses, därav 
namnet icke-sannolikhetsurval. Strategiskt urval innebär att man medvetet väljer sina 
undersökningsobjekt (Christensen et. al. 2010).  
 
Eftersom vi hade ett strategiskt urval innebär det att vi medvetet kunde välja själva vilka typer 
av undersökningsobjekt som skulle vara av störst intresse för vår studie. De som vi i första 
hand valde att ta med i vår studie var redovisningsbyråer som aktivt arbetar med 
digitalisering. Anledningen till detta var helt enkelt att dessa typer av redovisningsbyråer var 
mest intressanta för vår studie då syftet är att förklara hur digitaliseringen påverkar 
redovisningsyrket. Utöver det valde vi att ha med personer som är insatta inom ämnet 
digitalisering.  
 
För att på ett så bra sätt som möjligt kunna komplettera redovisningsbyråernas empiriska 
material valde vi som tidigare nämnt att gå på en digitaliseringskonferens vid namn “Hur ser 
morgondagens ekonomjobb ut ”. På konferensen deltog bland annat representanter från 
näringslivsorganisationer, företag, riksdagen och lärosäten runt om i Sverige. Att gå på denna 
konferens gav oss olika infallsvinklar i hur digitaliseringen påverkar redovisningsekonomen. 
Detta tack vare de olika representanternas bakgrund. Att få möjlighet att ta del av konferensen 
där bland annat nationalekonomer, företagsekonomer och arbetsmarknadsexperter företrädde 
menar vi har varit väldigt betydelsefullt för vår studie. Detta då vi anser att det gav oss mer 
“kött på benen” än vad exempelvis en vanlig intervju hade gjort då vi fick ta del av en mängd 
olika tankesätt, skildringar och material inom ämnet digitalisering kontra 
redovisningsprofessionen.  
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5.4 Procedurer 
Vid insamling av empiriskt material använde vi oss framförallt av semistrukturerade 
intervjuer men vi valde också som tidigare nämnt, att delta vid en digitaliseringskonferens. 
Vad gäller intervjuerna använde vi oss av både personliga intervjuer men också en intervju 
via skype, vilket är en programvara för internetbaserad kommunikation.  
 
Varför vi valde just semistrukturerarde intervjuer berodde på att ville få mer djup kunskap i 
ämnet. Detta styrker även av Martinus och Hedgcock (2015) genom att tillägga att 
respondenterna får möjlighet att framföra sina egna perspektiv på ämnet vid intervjuer. Kvale 
& Brinkmann (2014) belyser också att man genom intervjuer skapar empiri tillsammans med 
respondenten.  
 
Vid digitaliseringskonferensen deltog vi vid flertalet föreläsningar och paneler som 
observatörer där vi antecknade ned allt som framfördes. Konferensen pågick under en heldag 
och under ett fåtal korta pauser fanns möjlighet att kontakta de olika representanterna. Detta 
var dock begränsat då schemat var tämligen tidspressat vilket gjorde att många av 
representanterna kontaktades i efterhand för att erhålla tillstånd om att använda det empiriska 
materialet till vår studie. 

5.5 Datainsamlingssturkturer 
Vid utvecklingen av intervjufrågorna utgick vi från arbetssätt, arbetskraft och kompetens, vår 
analysmodell med andra ord. Vi började samtliga intervjuer med att låta respondenterna 
berätta hur de definierade digitalisering och fortsatte sedan med ett antal frågor om respektive 
del i analysmodellen. Detta för att få olika infallsvinklar om analysmodellens olika delar för 
att sedan kunna dra slutsatser om hur dessa faktiskt påverkar redovisningsyrket. Vi anser att 
det är viktigt att de frågorna som ställs har en koppling till teorin, detta då det i ett senare 
skede underlättar i analysen och kopplingen mellan teorin vi valt och den framtagna empirin.  
 
Vad gäller digitaliseringskonferensen antecknades allt det material som framfördes ned under 
föreläsningarnas och panelernas gång, för att sedan i slutändan kunna sålla bort information 
som ansågs vara av icke väsentlig karaktär. Även här ansåg vi att det empiriska materialet 
skulle ha en koppling till befintlig teori. 

5.6 Analysmetod  
För att kunna analysera och dra paralleller mellan teorin och empiri har vi valt att använda oss 
av en analysmodell. Analysmodellen finner ni under 4.5 Analysmodell.  I vår analysmodell har 
vi inriktat oss på arbetssätt, arbetskraft och kompetens, vilket är tre olika faktorer vi i 
synnerhet anser påverkar redovisningsprofessionen. Precis som vi framhöll i avsnitt 3. Syfte 
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finns det självklart fler faktorer som påverkar redovisningsprofessionen men att ta med alla 
faktorer och moment skulle bli alldeles för omfattande för studien vi vill genomföra.  
 
Maxwell (2008 se Bickman & Rog 2008) menar att ett strukturerat kvalitativ tillvägagångssätt 
ökar jämförbarheten mellan framtagen teori och empiri. Att använda sig av ett strukturerat 
kvalitativt tillvägagångssätt är, enligt honom, särskilt användbart för att besvara frågor där 
olika faktorer studeras och används vid analys av teoretiskt och empiriskt sammanhang. Med 
andra ord, för att på ett bra sätt kunna förklara hur dessa faktorer påverkas av teorin och 
empirin bör man ha en tydlig struktur i studien som helhet. Vilket vi har strävat efter att ha då 
vi vill öka förståelsen för hur digitalisering påverkar redovisningsyrket med hänsyn till 
arbetssätt, arbetskraft och kompetens. Genom att använda oss av en analysmodell anser vi, 
precis som Maxwell (2008 se Bickman & Rog 2008) att jämförbarheten mellan teori och 
empiri ökar. En annan fördel med vår analysmodell är att den tydligt illustrerar vad som 
påverkar vad och i vilken ordning, vilket ger en bra överblicksbild. Nackdelen med 
analysmodellen är, å andra sidan, att den inte ger en helhetlig bild då det, precis som vi var 
inne på tidigare, finns fler faktorer som påverkar yrket vilket kan snedvrida resultatet.  
 
Att vi har valt att studera arbetssätt beror på att vi anser att det är ett av de mest 
grundläggande i hur digitaliseringen kan påverka en arbetsplats. Med nya tekniker bör även 
arbetssättet ändras och det är därför vi finner arbetssätt relevant. Vad gäller arbetskraft valdes 
den faktorn i åtanke med tidigare fall där ny teknik har ersatt personal, exempelvis vid 
utvecklandet av maskiner inom industrin. Den tredje och sista faktorn vi har valt att studera, 
nämligen kompetens, finner vi intressant då digitalisering kommer från teknikens värld och 
nu integreras med ekonomi. Då vi vill ta reda på hur digitalisering påverkar 
redovisningsyrkets efterfrågan på olika kompetenser.  
 
Vi har, som tidigare nämnt, använt oss utav en kvalitativ analysmetod. När analysmodellen 
sedan var skapad och teorin vald påbörjade vi insamlingen av det empiriska materialet. När 
sedan det empiriska materialet var insamlat transkriberade vi våra intervjuer och 
observationer från konferensen. Detta för få en överskådlig bild över materialet, men också 
för att inte missa några viktiga detaljer. Den transkriberade texten förde vi sedan in i ett 
dokument där vi valde ut vad som ansågs relevant för just vår studie som sedan kunde 
användas empirin. Slutligen jämförde vi vår empiri mot vår teori för en mer djupgående 
analys om eventuella samband och skillnader. 

5.7 Metoddiskussion 
Vid valet av undersökningsobjekt anser vi att digitaliseringskonferensen var ett bra 
komplement för att kunna uppnå empirisk mättnad. Detta då vi erhöll fler perspektiv på 
digitalisering och hur det kan komma att påverka redovisningsekonomen. Perspektiv som inte 
skulle kunna erhållas vid enbart intervjuer. Dessutom gav konferensen upphov till diskussion 
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mellan de olika representanterna där andra typer av frågor än de som vi hade belyst framkom. 
Detta beror på att de olika representanterna besitter en helt annan erfarenhet av ämnet än vad 
vi själva gör. Dock hade fler intervjuer med ytterligare redovisningsbyråer varit att föredra. 
Tyvärr erhöll vi ett flertal återbud. Detta påverkar självklart trovärdigheten på resultatet då vi 
endast erhöll empiri från en viss del av de praktiskt verksamma redovisningskonsulterna. 
Travers (2001) framhåller å andra sidan att det viktiga inte är antalet intervjuer utan snarare 
vilka man intervjuar. Han hävdar att studien inte blir mer trovärdig bara för att man uppnår 
det dubbla antalet intervjuer.  
 
Fördelen med att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer är att samtalsämnena under 
intervjun inte svävar ut och blir oanvändbart för studien, som ostrukturerade intervjuer lätt 
kan ge upphov till (Christensen et. al. 2010). Att göra intervjun semistrukturerad istället för 
strukturerad gjorde dessutom att följdfrågor kan tillämpas vid eventuella oklarheter. 
Christensen et. al. (2010) belyser även att chansen att få högre svarsfrekvens är större vid 
intervjuer än vid exempelvis enkäter. Vad gäller vår skypeintervju sparade vi dessutom in på 
resekostnader då vi slapp ta oss till Uppsala för att kunna genomföra vår intervju, vilket kan 
ses som en annan fördel.  
 
Dock medför inte intervjuer bara fördelar. En av de största nackdelarna med att vi använde 
oss av intervjuer är att risken för systematiska fel på grund av interaktion mellan intervjuare 
och respondenter är större än vid exempelvis enkäter. Dessa kan uppstå genom hur vi till 
exempel framförde våra frågor med avseende på betoning och tonfall (Christensen et. al. 
2010). Även tolkningen av svaren kan utgöra en felkälla och snedvrida resultatet.  
 
En annan aspekt vad gäller intervjuerna är att det kanske hade varit bättre att skicka ut en 
intervjuguide till våra undersökningsobjekt ett par dagar innan intervjun ägde rum så att 
respondenterna hade varit mer förberedda i sina respektive svar. Som tidigare nämnt kan 
dessutom vissa systematiska fel ha uppstått under intervjuerna på grund av interaktionen 
mellan oss och respondenterna. Att exponera studiens svagheter, så som vi har gjort, menar 
Ahrne och Svensson (2011) ökar studiens trovärdighet. Så trots att vissa saker kunde ha gjorts 
bättre anser vi att det är bättre att erkänna sina misstag än att dölja dem. 
 
Vad gäller studiens replikerbarhet anser vi att den blir svår att replikera då resultatet är helt 
beroende av vilket empiriskt material man samlar in och vilka tolkningar och kopplingar till 
teorin som man gör. Dessutom är digitalisering något som händer här och nu vilket gör att 
mycket teori kan förväntas tillkomma i framtiden. Där kanske andra tankesätt tillämpas. 
Däremot anser vi att det är fullt möjligt att göra en liknande studie där man undersöker olika 
faktorer men där man, som vi tidigare nämnde, erhåller annat material att analysera. Vilket 
följaktligen leder till ett annorlunda resultat.  
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6. Empiri  
Innan vi presenterar vår empirin vill vi introducera våra undersökningsobjekt. Det vill säga 
respondenterna vid våra intervjuer samt föreläsarna vid digitaliseringskonferensen. De 
beskrivs kortfattat nedan: 
 
Intervjurespondenter: 

- Eva Gyllenstrand , auktoriserad redovisningskonsult samt redovisningsledare vid 4

Grant Thornton. 
- Informant A , anonym respondent på en redovisningsbyrå. 5

- Jan Lindvall , universitetslektor vid Uppsala universitet. 6

 
Föreläsare vid digitaliseringskonferensen “Hur ser morgondagens ekonomjobb ut”: 

- Ulrica Storset , marknadschef för Civilekonomerna. 7

- Bengt Skough , godkänd revisor hos FAR. 8

- Håkan Petersson , Senior Vice President på Capgemini. 9

- Stefan Fölster , chef vid Reforminstitutet. 10

- Li Jansson , näringspolitisk expert och arbetsmarknadsekonom på Almega. 11

- Jan Lindvall , universitetslektor vid Uppsala universitet. 12

6.1 Digitalisering 
Jan Lindvall betonar vikten av användandet av begreppet digitalisering. Han hävdar att det är 
ett relativt nytt och modernt begrepp som har uppkommit i och med utvecklandet av nya 
tekniker. Vidare menar han att digitalisering främst handlar om att man har maskiner eller 
datorer som har förmågan att lära vilket är en relativt avancerad teknisk lösning där man 
använder sig av algoritmer för att kunna fatta enklare beslut. Lindvall framhåller även att man 
tidigare talade om informationsrika miljöer. Det vill säga, miljöer där det existerade mycket 
information. För att kunna få ut något av informationen måste man analysera den. Med hjälp 
av nya tekniker, internet och datorer som kan kommunicera med varandra har kunskap 
utvecklats på nya sätt. 
 

4 Eva Gyllenstrand Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
5 Informant A. Anonym respondent på en redovisningsbyrå, personlig intervju den 12:e december 2016. 
6 Jan Lindvall. Universitetslektor Uppsala universitet, skypeintervju den 5:e december 2016. 
7 Ulrica Storset. Marknadschef Civilekonomerna, föreläsning den 6:e december 2016. 
8 Bengt Skough. Godkänd revisor - FAR. Föreläsning den 6:e december 2016. 
9 Håkan Petersson. Senior vice president Capgemini, föreläsning den 6:e december 2016. 
10 Stefan Fölster. Chef vid Reforminstitutet. Föreläsning den 6:e december 2016. 
11 Li Jansson. Näringspolitisk expert och arbetsmarknadsekonom - Almega, föreläsning den 6:e december 2016. 
12 Jan Lindvall. Universitetslektor Uppsala universitet, skypeintervju den 5:e december 2016. 
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Vid intervju med en redovisningsbyrå som väljer att vara anonym  är den spontana 13

reaktionen av digitalisering “pappersfritt”, vid närmare eftertanke används ordet 
“omställning”. Gyllenstrand på Grant Thornton har ett annat synsätt och framhåller 
digitalisering som ett positivt ord med med en bra energi och laddning.  
 
Redan på 80-talet talade man om det papperslösa kontoret och än idag 
är det fortfarande bara en vision . Storset, marknadschef för fackförbundet Civilekonomerna, 14

berättar om en studie som NEA (nätverket för elektroniska affärer) har genomfört. Detta för 
att undersöka hur långt en del svenska företag har hunnit med digitaliseringen av sin 
fakturaavdelning. Resultatet av studien visade att 69% av företagen uppskattar att mer än 90% 
av faktureringen fortfarande sker på papper. Slutsatsen av detta menar Storset är att vi har 
blivit mer digitala i våra privatliv än i våra arbetsliv. 
 
Skough poängterar att digitalisering leder till att samhället förändras. Det nya landskapet ger 
nya förutsättningar för marknaden. Vidare menar Skough att mycket tyder på att digitalisering 
och automatisering leder till ett paradigmskifte. Inte bara för redovisningsbranschen utan för 
hela samhället där vi som människor lever och agerar i den digitala världen. Gyllenstrand 
instämmer i att samhället har förändrats och tillägger att samhället idag är flexiblare, “Är det 
något man vill ha, ja då hämtar man det ”. Hon tillägger även att kunder och byråer idag möts 
i molnet.  
 
Gyllenstrand framhäver att digitalisering tillsammans med auktorisation inom redovisning har 
lyft hela redovisningsyrket framåt. Auktorisation har satt en standard för reko (svenska 
redovisningsstandarder) och hur man som redovisningskonsult ska arbeta med redovisning 
och kvalitetssäkring. Detta tillsammans med digitalisering gör att momenten som att 
dokumentera och kvalitetssäkra har underlättats tack vare de verktyg som utvecklats med 
hjälp av digitaliseringen. 

6.2 Organisationsförändringar 
Bengt Skough, godkänd revisor i ledningsgruppen hos FAR, framhåller att allt för många 
förändringsarbeten landar i misslyckanden. För att undvika detta betonar Skough vikten av ett 
tydligt och välgrundat förändringsledarskap. När verksamheter ska bedrivas utifrån nya 
förutsättningar så hjälper det inte att ledningen endast beskriver och presenterar ny teknik. 
Utan det gäller att anpassa hela organisationen och få medarbetarna att vilja ändra sina 
invanda beteenden. Det gäller att presentera en genomarbetad och genomförbar affärsplan 
som ger medarbetarna svar på vad  och varför,  menar Skough. Det låter kanske lätt att 
beskriva, men det svåra är att få med alla på hur  man ska göra det. Skough understryker att 

13 Informant A. Anonym respondent på en redovisningsbyrå, personlig intervju den 12:e december 2016. 
14 Ulrica Storset. Marknadschef Civilekonomerna, föreläsning den 6:e december 2016. 
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det gäller att bygga en arbetsplats som är positiv till eller åtminstone accepterar 
förändringsarbeten.  
 
I kontrast till detta framhåller Lindvall en teori, technology acceptans model , som beskriver 
hur det kommer sig att man accepterar ny teknik. Det beror helt enkelt på att man ser nytta i 
det. Mycket av den nya tekniken kan vara svårt för en ensam individ att se nyttan av. Har man 
exempelvis arbetat med kundreskontra hela sitt liv och någon plötsligt kommer och föreslår 
en integration som gör att arbetet försvinner kan det vara svårt att se incitamenten till varför 
man skulle göra det. Detta anser Lindvall vara en av anledningarna till att trögheter vid 
organisationsförändringar uppstår. För att citera Lindvall: “Tekniken utvecklas revolutionärt 
men organisationer i bästa fall evolutionärt ”.  
 
Även Pettersson framhåller trögheter vid organisationsförändringar. Är man väldigt tidig med 
nya arbetssätt tar det ofta runt 20 år innan det kan etableras på ett bra sätt. Vi talar om den nya 
ekonomin idag men redan i slutet av nittiotalet var det aktuellt, men då var omvärlden inte 
redo. Storset styrker detta genom att framhålla att digitaliseringsprocessen tar tid: “Det som 
händer nu är det som IT-branschen sa för 20 år sedan vid milleniumskiftet ”. Anledningen till 
att förändringarna sker nu och inte då menar Storset beror på att tekniken har blivit billigare 
och marknaden i sig är mognare. Också Gyllenstrand menar att marknaden inte var mogen 
tidigare. På Grant Thornton började man använda elektronisk fakturahantering redan år 2004, 
men det är inte förrän nu som det har tagit fart. Det har helt enkelt berott på att marknaden 
och medarbetarna inte var helt mogna. Gyllenstrand fortsätter och understryker att när 
förändringen väl tar fart så går det inte att stoppa. 
 
Vidare lyfter Skough fram en modell som beskriver hur organisationen svarar på 
omvärldsförändringar som består av fyra faser, tillväxtförändring, ökad förändringstakt, 
tappad kontroll och resultat. I fasen tillväxtförändring hänger de allra flesta med i takten på 
omvärldsförändringar då förändringar sker ganska långsamt. I den här fasen svarar 
redovisningsbyråer genom att införskaffa de senaste uppdateringarna och versionerna på 
programvaran. Han tillägger att det är så här som vi har levt de senaste 20 åren. I nästa fas 
ökar förändringstakten och organisationen börjar få svårt att anpassa sig. De molnbaserade 
tjänsterna utvecklas och takten på teknikutvecklingen har tagit fart. I den tredje fasen håller 
organisationen på att tappa kontroll och det är stor risk för kaos då skillnaden mellan 
organisationens affärsmodeller och arbetssätt samt omvärldens krav är stor. Exempel på detta 
är gratistjänster inom löpande bokföring, mer om detta kommer behandlas i avsnitt 6.3 
Arbetssätt . I den fjärde och sista fasen har vi ett resultat, antingen en lyckad eller en 
misslyckad förändring. I den tredje och fjärde fasen framhåller Skough att behovet av ett 
förändringsledarskap ökar.  
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6.2.1 Motstånd till förändring 
Beroende på vilka organisationer man syftar på uppstår motstånd i olika grad. Lindvall 
framhåller ett exempel på ett medelstort företag med en ekonomiavdelning där det arbetar 
fem personer som känner varandra väldigt väl och är duktiga på sina arbetsuppgifter. Vem av 
dessa ska ta initiativet och efterfråga nya tekniska lösningar som gör att två stycken av 
ekonomipersonalen blir arbetslösa? Även om man kan peka på ekonomiska fördelar så ser 
man de som berörs. I större företag är det lättare. 
 
Eva Gyllenstrand, redovisningsledare vid Grant Thornton, har under de senaste åren lett en 
större organisationsförändring på Grant Thornton åt att bli mer digitala. Hon belyser att alla i 
personalen inte uppskattar förändringar men att arbeta öppet med frågan har skapat bättre 
förutsättningar för förändring. Informant A, anser på samma sätt att motstånd till förändringar 
såsom digitalisering förekommer på arbetsplatsen. Främst av dem som har arbetat i 25-30 år 
och är inkörda på ett visst arbetssätt som har fungerat i alla tider.  
 
Att omorganisera en verksamhet är en pågående process och inom en femårsperiod tror 
Gyllenstrand att det kommer att ske extremt mycket för redovisningsprofessionen. Vissa 
tycker det är jättespännande, andra jätteläskigt. Det är väldigt varierande. Vidare framhåller 
Gyllenstrand att allt handlar om hur förändringsbenägna de anställda är. För att citera Fölster: 
“De som enkelt har kunnat anpassa sig är också de som kommer att klara av digitaliseringen 
bäst, andra kommer att få ge vika. ” 
 
Vid förändring måste man tänka nytt, lära sig nya rutiner och nya system. Att lita på att en 
dator kan producera den kunskap man själv har besuttit, det är ganska otäckt för många. 
Vidare tillägger Gyllenstrand att när man väl tagit till sig de nya förutsättningarna så tycker 
de flesta att det är smidigt. Det handlar bara om rädslan över att ändra ett gammalt beteende, 
något som även Skough tidigare framhöll vara viktigt för en lyckad organisationsförändring.  

6.3 Arbetssätt 
“För fem år sedan märkte vi inte av något av digitalisering på kontoret men nu är det något 
som verkligen märks av ordentligt” .  På redovisningsbyrån där Informant A arbetar lyfter 15

man fram en strävan mot att bli mer digitala med en målsättning att i framtiden bli 100% 
digitala, men för att uppnå det krävs det dessutom att kunderna ska vilja det. Här påpekar 
Informant A att åldern är en faktor som ofta spelar in. De äldre (75 år) föredrar oftast att 
komma in på kontoret med sina papper, medan de yngre vanligen föredrar att bli så digitala 
som möjligt. Hur man väljer att arbeta beror lite på vilken lösning man har med kunderna. 
  

15 Informant A. Anonym respondent på en redovisningsbyrå, personlig intervju den 12:e december 2016. 
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På Grant Thornton däremot anser Gyllenstrand att fokuset på digitalisering har minskat. Detta 
beror på att det numera är ett vedertaget arbetssätt då de är en av de redovisningsbyråer som 
arbetat hårdast med digitalisering de senaste åren. Precis som för redovisningsbyrån ovan 
anpassar sig Grant Thornton till kundernas behov. Det finns de kunder som fortfarande inte 
har ställt om helt och hållet, men det stoppar inte redovisningsbyrån från att arbeta digitalt. 
Om kunden exempelvis inte själv vill sitta och attestera på datorskärmen får de fakturan 
hemskickad för attestering. Därefter skickar de tillbaka fakturan till Grant Thornton som 
sedan scannar in den för att undvika ytterligare pappersmängder. Informant A beskriver även 
hen hur deras redovisningsbyrå arbetar med elektronisk fakturahantering. Den bygger på att 
man ställer om sina fakturor till en inscanningsadress så att alla leverantörer kan skicka sina 
fakturor till adressen. Där scannas sedan allt in så att företagaren får upp det på sin dator. 
Företagaren väljer sedan om de vill kontera själva eller om redovisningskonsulterna på byrån 
ska göra det åt dem. Det är dock fortfarande företagaren som får attestera då man som 
redovisningsbyrå inte får ta beslut om hur något ska bokföras, tillägger Informant A. Ett annat 
alternativ är att redovisningskonsulterna förkonterar det man tror att kunden vill ha på ett visst 
konto, men de måste fortfarande titta på det och godkänna innan något bokförs. 
 
Utöver elektronisk fakturahantering arbetar den anonyma redovisningsbyrån idag mer digitalt 
genom att exempelvis tidrapportera digitalt, maila ut lönespecifikationer istället för att skicka 
ut via brev samt genomför betalningar via nätet. Gyllenstrand tillägger även hon att allt mer 
sker digitalt idag på arbetsplatsen, exempelvis vid samarbete med banker. Så fort filer med in- 
och utbetalningar erhålls från banken läser redovisningskonsulterna in dem och sedan sköter 
sig allt av sig självt. Periodiseringar läggs in med automatkonteringar som endast behöver 
godkännas. Datorerna tar med andra ord större plats idag än vad de gjorde förr. 
 
Grant Thornton arbetar aktivt med att konvertera de kunder som inte är digitaliserade till att 
bli det . Sedan kan det finnas vissa speciella anledningar till varför vissa kunder ska ha vissa 16

moment kvar i pappersform. Exempelvis om kunden har ett eget behov av att bläddra i vissa 
papper. Gyllenstrand framhåller att även kunderna börjar förstå att det är lättare för dem att gå 
in i datorn och skriva ett nummer så att datorn letar fram det man söker än att själv leta bland 
tolv olika pärmar. Det gäller att vänja marknaden och det är när marknaden själv efterfrågar 
digitala lösningar som den riktiga utvecklingen tar fart. Det upplever Gyllenstrand har hänt 
den senaste tiden, att marknaderna har börjat skrika efter digitala lösningar. Grant Thornton 
som är en av de ledande digitala redovisningsbyråerna har förberett sig inför digitaliseringen i 
flera år för att vara förberedda nu när efterfrågan väl har ökat.  
 
Vad gäller redovisningsbyråernas arbetssätt framhåller Skough bland annat molnet och 
automatiseringen som de långsiktiga förändringskrafterna inom tekniken.  
 

16 Eva Gyllenstrand Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
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De molnbaserade tjänsterna är en relativ ny teknik där man tillhandahåller IT-tjänster via 
internet. Användandet av molntjänster menar Skough på underlättar för 
redovisningsbranschen då man slipper uppdatera, installera och säkerhetsjustera befintliga 
programvaror. Allt detta sköts nu istället automatiskt av molntjänsten. Något som 
Gyllenstrand anser vara en fördel digitaliseringen har medfört arbetsplatsen. Ett exempel på 
detta är när nya lagstiftningar träder i kraft och molntjänsten uppdaterar förändringen 
automatiskt. Skough tillägger även att molntjänsterna har bidragit till lägre kostnader, ökad 
mobilitet, tidsbesparingar och effektivare drift för redovisningsbyrån. En annan aspekt som 
Informant A framför är att material heller aldrig kan försvinna. 
 
För redovisningsbyråernas kunder innebär det att de genom appar och andra smarta lösningar 
kan få tillgång till sin redovisning i realtid . Gyllenstrand beskriver bland annat en 17

kvittotjänst som de erbjuder sina kunder via en app i mobilen. Med hjälp av den kan kunderna 
fota kvittot om de till exempel har varit ute och representerat och ätit lunch med en 
affärskontakt. Genom att fota kvittot och fylla i appen hur många som ätit, om det var 
representation eller ej, vad det var man åt (så att momsen blir rätt) och vem eller vilka man 
har ätit med (så att kravet från skatteverket uppfylls) slipper man sitta och försöka minnas 
tillbaka vad lunchen omfattade vid ett senare tillfälle. Även Informant A framhåller hur deras 
kunder har möjlighet att skicka sina utläggskvitton digitalt genom att ta bilder. 
 
Dock hänger inte riktigt bokföringslagen med utvecklingen idag då originalkvittot måste 
sparas i fyra år . Detta gäller allt bokföringsmaterial idag. Det är 7 års arkiveringskrav, men 18

det ursprungliga formatet som kom in i företaget behöver endast sparas i fyra år även om du 
översätter det till ett annat format. Informant A anser att detta är problematiskt då det 
förekommer vissa kunder som säger “Det kvittot slängde jag för jag tog en bild på det.”  Det 
tror Informant A kan bero på att vissa TV-reklamer ger felaktiga budskap som att “ta kort 
med mobilen och släng kvittot”.  Att lagstiftningen inte hänger med i utvecklingen anser både 
Informant A och Skough bero på att digitaliseringens framfart. Något som blir problematiskt 
om man strävar efter en papperslös arbetsplats. 
 
Den andra tekniska förändringskraften Skough framhåller är automatisering. Vilket praktiskt 
taget innebär att datorer ersätter manuellt arbete. Detta är något Gyllenstrand bedömer ha hänt 
med den löpande bokföringen, vilket gör den löpande redovisningen både snabbare och 
smidigare. Det är också här fokuset på digitalisering har legat. Istället för mängdstansningen 
med debet och kredit går man nu istället in och tittar på en bild som man sedan godkänner 
eller klassificerar vad det var för typ av köp. Informant A håller med och tillägger att man förr 
fick en hög med leverantörsfakturor som skulle knappas in manuellt. Idag är det ett digitalt 
flöde som i stort sett arbetar av sig själv. Man behöver endast kontrollera att det står rätt 

17 Bengt Skough. Godkänd revisor - FAR. Föreläsning den 6:e december 2016. 
18 Eva Gyllenstrand Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
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belopp, kopplat mot rätt konto. Därefter bokför datorn och det har kommit så pass långt att 
det finns program som synkar med betalningen. Citerat av Gyllenstrand: 
 

“På både in- och utbetalningssidan kommer systemen att prata med varandra 
jättesnabbt. Så om ett par år, ca 3-5 år, kommer det traditionella redovisningsyrkets 
grundbokföring vara borta” 

 
Hon fortsätter med att sättet att arbeta kommer skilja sig från förr då det kommer bli färre 
redovisningstimmar då datorerna sköter den löpande bokföringen. Istället kommer fokuset 
flyttas åt att kvalitetssäkra. Informant A instämmer och påpekar att man numera får en mer 
analytisk roll där man måste granska på ett helt annat sätt. Gyllenstrand menar på att 
systemen kommer att utvecklas och då blir en av arbetsuppgifterna att hjälpa till med 
kodning, styrning, behörigheter och kontroll, det vill säga att kvalitetssäkra att datorerna har 
tolkat rätt. När man däremot kommer till bokslutet gör redovisningskonsulterna de 
bedömningar och värderingar som behövs manuellt. För än så länge klarar inte datorerna av 
det. 
 
När bokföring sker automatiskt försvinner mycket av mängdarbetet och massproduktionen 
vilket gör att mer tid friläggs åt att tolka, stämma av och värdera. För att citera Gyllenstrand: 
“Det känns som att man blir en mer framåtriktad konsult, än den där som bara uppfyller det 
lagstadgade åt kunden. Nu hjälper man ju dem framåt!” .  Gyllenstrand menar att man som 
redovisningskonsult kommer att få arbeta med mer kvalificerade saker som bland annat träffa 
kunderna, rådgiva och tänka mer framåtriktat. Även Lindvall påpekar att 
redovisningsekonomen kommer att ägna sig åt mer komplicerade och analytiska uppgifter. 
Tack vare digitaliseringen hävdar Gyllenstrand att beslutsunderlagen kommer att bli bättre för 
kunderna då bokföringen aldrig släpar då den är i realtid. Detta bidrar till att företaget kan få 
fram dagsrapporter varje dag om de skulle vilja. 
 
Så man kan tolka att redovisningen går lite mer åt revision . Skillnaden mot revision, enligt 19

Gyllenstrand, är att revisorer gör en annan form av övergripande kontroll och ofta jobbar mer 
med helheten på ett år. Som redovisningskonsult arbetar man med kunden i den löpande 
produktionen hela tiden och ser till att allt ligger rätt.  
 
Även framställandet av årsredovisningar tror Gyllenstrand kommer att digitaliseras mer. Idag 
krävs relativt mycket handpåläggning av redovisningsekonomer men i framtiden bedömer 
man att program och system kommer att kunna leverera färdiga årsredovisningar. 
 
En annan aspekt av automatiseringen som Skough framhåller är uppkomsten av nya 
konkurrensformer. Skough nämnde tidigare tjänster som gratis bokföring. De som erbjuder 

19 Eva Gyllenstrand Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
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sådana typer av tjänster tillhandahåller gratis löpande bokföring men tilläggskostnader vid till 
exempel bokslut, leverantörsreskontra etc. Vid intervjun med redovisningsbyrån Informant A 
representerade var detta en pågående diskussion i branschen. Informant A:s synsätt på det 
hela kan liknas med flygbolaget Ryanair, ett lågprisbolag som lever på tilläggstjänster. Vill 
man ha bagage kostar det extra, är bagaget för tungt kostar det extra, vill man ha en speciell 
sittplats kostar extra för att bara nämna några få exempel. Dessa extrakostnader som byråerna 
med gratis bokföring ska överleva på kan skapa en viss irritation hos kunderna. Exempelvis 
“Vill du ha den här rapporten så kostar det extra och vill du ha kommentar till den rapporten 
så får du betala extra med”.  I slutändan anser Informant A att det inte finns någon gratis 
bokföring. 

6.3.1 Utvecklandet av system  
Hur gör då redovisningsbyråerna vid utvecklandet av systemen? Gyllenstrand menar på att 
man tittar på vad som kan göras smidigare, vilka behov kunderna har samt vad man kan göra 
enligt lag. Det måste dessutom vara ett sätt som är lätt både för de anställda och kunderna så 
att man lätt kan utbyta information och få fram det man vill ha. Att komma åt information 
vart man än är har molnet varit en väldigt stor lösning på. För ett antal år sedan när 
molnbaserade tjänster inte fanns fick kunderna ringa in till redovisningsbyrån och be dem 
skriva ut en rapport. 
 
Idag finns ett utvecklingsbehov i samhället, man söker tidsbesparingar i alla olika moment. 
Samtidigt framhåller Gyllenstrand att bokföringsprogram inte är det som leder den digitala 
utvecklingen idag. Mycket som redovisningsyrket tar till sig är sådant som redan existerar. 
 
Hos Grant Thornton är systemen olika utvecklade . Vissa system är egenbyggda moduler, 20

andra inte. Kvittotjänsten som nämndes tidigare har Grant Thornton varit med och utvecklat 
tillsammans med en leverantör som heter Dicom Expense. Där har redovisningsbyrån varit 
med väldigt mycket och tyckt till om hur leverantören ska designa och utveckla sin tjänst och 
produkt. Även på Fortnox, bokföringsprogrammet man använder sig av på byrån, har man 
påverkat vilka funktioner som det ska innehålla, men i slutändan är det Fortnox som bygger 
systemen. Vad gäller egenbyggda system har Grant Thornton utvecklat en ärendehantering, 
som är en slags chattfunktion, dokumentarkiv och filhantering själva. Gyllenstrand framhåller 
att det som kräver mer systemutveckling köper redovisningsbyrån in, men de är fortfarande 
med och påverkar leverantörer vad de vill ha för något. 
 
Den andra redovisningsbyrån vi intervjuade använder sig av VISMA istället för Fortnox. 
VISMA är en stor leverantör som byrån arbetar direkt med genom en utvecklingsavdelningen 

20 Eva Gyllenstrand Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
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där personal från både VISMA och redovisningsbyrån arbetar och utformar tillsammans . Så 21

även i denna byrå är man med och tycker till.  

6.3.2 Risker med digitalisering 
I och med att allt mer blir digitaliserat ökar även riskerna. Lindvall beskriver att man idag 
talar om fenomenet cyber security. Tidigare hade företagen massa olika lokala system som 
var fristående från varandra. Idag kopplar man ihop dessa system, ofta genom “cloud 
computing ”, det vill säga genom molnlösningar. I och med att många system är ihopkopplade 
löper det en större risk om systemet skulle utsättas för en angripare. Fölster instämmer i att 
det alltid finns risk för hackare men idag förekommer väldigt få fall där större skador har skett 
på grund av detta. Han nämner även att hackare och säkerhetsprogramutvecklare ofta tävlar 
mot varandra och oftast har säkerhetsprogramutvecklare mer stöd från annat håll. Exempelvis 
finns det självlärande datorer som simulerar hackare, det vill säga som lär sig att bli en 
hackare. Detta gör datorn mycket snabbare än en riktig hackare. I och med detta lär sig den 
självsimulerade datorn att själv hitta hålen för att sedan täppa till dem. 
 
Gyllstrand har en annan infallsvinkel. Hon framhåller att självklart finns det en risk men är 
det någon som är riktigt intresserad av informationen byrån besitter så kunde man ju göra 
inbrott förut också. En digital stöld skadar färre människor så på så sätt är det ju bättre att bli 
utsatt av en hackare än att folk blir rånade. 
 
Gyllenstrand påpekar även att andra risker skulle kunna vara att datorn kraschar men det har 
man löst genom att det mesta ligger i molnet. Så länge man har el och uppkoppling kommer 
man åt informationen i molnet. 

6.4 Arbetskraft  

Nationalekonomen Stefan Fölster har under en längre tid undersökt hur arbetsmarknaden 
påverkas av digitalisering. Framöver menar han på att ekonomer kommer att leva i en 
omvärld med väldigt stora förändringar, förmodligen större än vad vi har sett hittills. 
Automatiseringen har skapat en polarisering på arbetsmarknaden. Han hävdar att Sverige har 
ca 10 % färre jobb inom mellanlönesegmentet än vad man haft tidigare, fler höglönearbeten 
har uppkommit och fler har trängts till låglönejobb. Mycket har enligt honom redan 
automatiserats vilket leder till att vartannat jobb prognostiseras att försvinna på en 20 
årsperiod. 
 
Digitaliseringens utveckling leder också till en hel del nya jobb, menar Fölster. Exempelvis 
har efterfrågan på IT-specialister ökat. Gyllenstrand delar Fölsters mening om större 
efterfrågan på IT-personal, hon tycker att IT- personal bör integreras mer med ekonomer och 

21 Informant A. Anonym respondent på en redovisningsbyrå, personlig intervju den 12:e december 2016. 
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framhåller följande:  
 

“I framtiden tror jag att vi kommer rekrytera mer och mer människor med 
IT-bakgrund, kanske inte bara IT bakgrund men med kombination IT – redovisning. 
Kombinationen IT-redovisning kommer vara det som är bäst tror jag. ”  

 
Jansson anser i likhet med Fölster att en ökad digitalisering också leder till att nya jobb 
skapas, då det kan leda till ett ökat eget företagande som i sin tur leder till ett ökat behov av 
redovisning. 
 
Lindvall belyser att en stor del av arbetet på en ekonomiavdelning är transaktionsarbete. 
Exempel på det kan vara bokföring, kundreskontra eller leverantörsreskontra. Mycket av det 
arbetet sker idag manuellt, är kostsamt och ibland med en bristande kvalitet. Han tillägger att 
om man lyckas automatisera sådana arbetsuppgifter så är det till en stor fördel. Då kan 
arbetarna istället ägna mer tid åt analysarbete, något som även nämns under avsnitt 6.3 
Arbetssätt.  Även Petersson tror att de ”enklare jobben” kommer att försvinna som en följd av 
digitaliseringen. Lindvall understryker att mycket har förändrats och därmed påverkat 
arbetskraften. Om man exempelvis går 20 år tillbaka i tiden och betraktar ett klassiskt 
storföretag så hade varje bolag inom företaget en alldeles egen ekonomiavdelning. I och med 
digitaliseringens framfart har fler arbetsuppgifter ersatts av maskiner. På så sätt har man 
lyckats effektiviserat arbetet men å andra sidan har det lett till människor blir utan arbeten, då 
en tydlig rationalisering har skett på området. För att citera Skough: “Det som jag gör 
manuellt idag - kommer en dator göra imorgon.” 

 
Vad gäller automatiseringen menar Skough att utvecklingen av teknikens roll i arbetslivet kan 
beskrivas i fyra faser. I det första skedet stärker  tekniken de befintliga processerna. 
Redovisningskonsulter och revisorer får hjälpmedel av skrivmaskiner och datorer för att 
nämna några. I nästa fas kompletterar  tekniken det som ska produceras. Tekniken övertar 
vissa arbetsuppgifter. Vi ser det bland annat genom rättstavningsfunktioner i datorer eller 
självscanning i butiker. En viss del av arbetet ersätts alltså. I den tredje fasen ersätts 
arbetsuppgifter mer eller mindre helt och hållet. Sportreferat, texter och finanspress skrivs nu 
helt och hållet av robotar med jämställt kvalitet som om de vore skrivna av journalister. 
Skough framhåller att man kan ponera att tekniken kommer att ta över allt och till slut kanske 
vi till och med har robotar som gör vårt jobb.  
  
Storset hävdar att de flesta av gångerna så är det fakturaavdelningen som tar den största 
smällen av digitaliseringens effekter. Vidare menar hon att det är klart att digitaliseringen 
kommer att påverka våra arbeten och arbetsuppgifter, men att de arbetsuppgifter som 
försvinner är de “tråkiga” och monotona arbetsuppgifterna, exempelvis att skicka fakturor 
eller tidrapportera. Hon drar en parallell till robotiseringen av industrierna och uttrycker: 
  

31 



 
 
 
 
 

”Idag hittar du knappt ett industriföretag utan att de har en robot som gör en del av 
jobbet. De tråkiga monotona och tunga jobben försvann då, och det är ungefär vad 
som kommer att hända med oss också”.  

  
Dessutom nämner Storset att ett mål från EU är att mer än hälften av all fakturering ska vara 
elektronisk år 2020, vilket hon menar är väldigt snart. Jansson hävdar att om man tittar på 
sysselsättningseffekterna av digitaliseringen så kommer hälften av alla jobb att försvinna i 
hög utsträckning. Den andra hälften av jobben kommer istället att skifta karaktär, lösningen 
på detta är att alla måste arbeta med den här omställningen på ett proaktivt sätt.  

6.5 Kompetens 

Storset framhäver att en ökad digitalisering inte bara betyder att jobb försvinner, utan det 
skapar också nya jobb. Vidare belyser hon att människan fortfarande är mycket bättre än 
maskiner på många saker. Om man ska automatisera en process, exempelvis fakturahantering 
så är det någon som måste programmera processen, den måste valideras och kontrolleras. Det 
är alltså sådana arbetsuppgifter som blir kvar, det vill säga värdehöjande arbetsuppgifter, som 
är mer kundnära och kräver mer kreativitet, rådgivning och service. 
  
Storset menar att digitaliseringen kommer att medföra att halveringstakten på de kompetenser 
som man besitter kommer att öka. Man måste med andra ord hela tiden utveckla sin 
kompetens, om och om igen. Tittar man sen på behovet av kompetensutveckling så ser man 
att företag som verkligen tar vara på kompetens och arbetar strategiskt med att utveckla 
medarbetarna i takt med förändringen sker, är de företag som klarar konkurrensen bäst enligt 
Jansson. Gyllenstrand arbetar bland annat som utbildningsansvarig inom redovisningsområdet 
på Grant Thornton, en del av hennes uppgift är att försöka väga in framtiden och förutspå hur 
yrket ser ut om fem till sex år då den anställde har genomfört utbildningspaketet, detta så att 
personen är anpassad till hur yrket ser ut när hen är färdig. Grant Thornton måste alltså 
försöka hänga med i hela konverteringen av yrket, vilket hon menar är jättespännande!  
 
Jansson tror att man idag har tappat vikten av kompetensutvecklingen och att vi måste förstå 
att det här är viktigt för att klara av talangförsörjningen! Hon pekar på att det bara finns en 
viss gräns för hur mycket man kan byta ut medarbetare och ta in någon som kanske har den 
rätta digitala kompetensen just nu. Lösningen ligger i att kontinuerligt se till att vi faktiskt 
utvecklas, redan från första stund på jobbet. I likhet med detta berättar Gyllenstrand att man 
diskuterar väldigt öppet på byrån om konverteringen av redovisningsyrket och att det ställer 
andra krav på personalens kompetens. För att citera Gyllenstrand: 
 

”Snart kommer den här arbetsuppgiften inte längre finnas kvar, ni ska ägna er åt 
andra moment och ni ska översätta till kunden var ni får fram av det istället - vill du 
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ha ett jobb i framtiden så är det såhär. Du får vara med på resan eller byta arbete”.  
 

Skough menar att teknikens framfart kommer att spara tid som idag används till 
grundläggande tjänster inom revision och redovisning, den frilagda tiden i sin tur bör man 
använda till kompetensutveckling. 
 
Storset anser att utmaningen är att man måste lära sig att leva med dessa förändringar, dvs hur 
man förhåller sig till dem. För detta kommer att ske vare sig man vill eller inte. Det kommer 
att gå fortare och fortare och det kommer att hända mer och mer. Hon framhäver vidare att 
”Det är inte de starkaste och smartaste som kommer att hålla sig vid jobb framöver, utan det 
är de som är mest förändringsbenägna”.   Jansson menar att näringslivet behöver en strategi 
för sin kompetensutveckling för att klara sin egen konkurrenskraft, sin egen talangförsörjning 
och styrka i framtiden. Vidare anser Jansson att det ställer krav på att alla måste arbeta med 
den här omställningen på ett proaktivt sätt.  
  
Som tidigare nämnt förklarar Lindvall att i framtiden kommer man efterfråga färre ekonomer, 
men mer kvalificerade. Gyllenstrand menar på att datorn inte besitter kompetensen, utan 
snarare mängdjobbet. Redovisningsekonomens uppgift blir därmed snarare att kvalitetssäkra 
att datorerna har tolkat rätt. Lindvall tror att när vi lyckas fragmentera våra komplexa system 
och standardisera det manuella arbetet, så försvinner transaktionsarbetet i form av exempelvis 
bokföring. Därmed frigörs tid som istället den anställde kan ägna åt att producera data, 
analysera information och kommunicera kunskapen. 
  
Lindvall eftersöker en så kallad T-kompetens i framtiden, han förklarar det som en kunskap 
med en bred bas men samtidigt ett djup. Den vertikala linjen består av att man bör ha en god 
samarbetsförmåga då man framöver kommer att arbeta mer i team, samtidigt som man måste 
ha en god förståelse för ekonomins språk, det vill säga hur resultaträkningen, balansräkningen 
och kassaflödesanalysen hänger ihop. Den breda, horisontella linjen innebär att man måste ha 
någon insikt i den tekniska biten för att kunna vara konkurrenskraftig och öka sin egen 
förståelse samt för att kunna kommunicera med samma språk som andra på marknaden. 
  
Gyllenstrand diskuterar de konsekvenserna digitaliseringen får på arbetsuppgifterna i positiv 
mening. Mängdarbetet försvinner allt mer, istället får man ägna sig åt mer kvalificerade saker 
där datorerna ännu inte har haft lika stort inträde. Exempelvis som att tolka, stämma av och 
värdera. Mer tid finns för rådgivning, där man träffar kunderna och försöker tillsammans med 
kunden tänkta framåtriktat! Hon tror även att digitaliseringens framfart kommer kräva mer 
datakunskap, mer systemmedvetenhet och det analytiska att hitta rätt nyckeltal. Krav kommer 
även att ställas på att hitta kopplingar vad systemen ska producera fram för siffror, samt 
kunna analysera dem och ställa dem i relation till varandra, alltså ägna sig åt sådant som ska 
komplettera det inte datorn kan framställa. I enlighet med det framhäver Skough att idag vill 
vi se en kombination av människor och maskiner, det har exempelvis visat sig att världens 
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bästa schackspelare är en kombination av människor och maskiner. Han fortsätter och 
framhäver att det bästa är att kombinera sina kreativa och sociala förmågor med datorernas 
beräkningskapacitet och förutbestämda problemlösningar. Har man dem egenskaperna 
kommer man bli framgångsrik i den digitaliserade världen! 
 

7. Analys 

7.1 Digitalisering  
De senaste decennierna har den digitala tekniken avancerat explosionsartat, detta har även 
bidragit till en ökad teknisk utveckling i redovisningsyrket (King & Fitzgerald 2016 se 
Wilkinson, Hislop & Coupland 2016). Skough menar att digitalisering leder till att samhället 
förändras och ger nya förutsättningar på marknaden. Även Gyllenstrand instämmer i att 
samhället har förändrats och därmed blivit mer flexibelt till följd av den ökade 
digitaliseringen. 
  
Freeland et. al. (2014) beskriver digitalisering som kärnan i arbetet hur smarta företag i alla 
branscher kan förnya och förbättra sig. Lindvall betonar vikten av användandet av begreppet 
digitalisering. Han hävdar att det är ett relativt nytt och modernt begrepp som har uppkommit 
i och med utvecklandet av nya tekniker. Digitalisering handlar främst om att man har 
maskiner eller datorer som har förmågan att lära.  
 
Hur ser då redovisningsbyråerna på begreppet digitalisering? Gyllenstrand framhäver att det 
för Grant Thornton är ett positivt laddat ord med bra energi. För Informant A å andra sidan 
blev den spontana reaktionen ”pappersfritt”, sedan vid närmare eftertanke ”omställning”. Att 
pappersfritt blev en av reaktionerna kan kopplas samman med digitaliseringskommissionens 
(2014) beskrivning av digitalisering, det vill säga, omvandling av material i analog form till 
att bli i digital form, vilket helt enkelt gör att det blir mindre papper. Detta är något både 
Gyllenstrand och Informant A har uppmärksammat på sina respektive byråer då man scannar 
in så mycket pappersbaserat som möjligt och använder sig av olika digitala tekniker som 
fotografering, mail och nätbaserad kommunikation för att dra ned på mängden papper. I likhet 
med detta framhäver King och Fitzgerald (2016 se Wilkinson, Hislop & Coupland 2016) att 
vi går från alltmer från pappersbaserad data till att digitalisera datafångsten. Motsägelsefullt 
hävdar Storset att vi är långt ifrån ett papperslös arbetsplats då NEA:s undersökning 
konstaterade att 69% av företagen som deltog uppskattade att mer än 90% av all fakturering 
fortfarande är i pappersform. Hon menar istället på att vi har blivit mer digitala i vardagslivet 
än i arbetslivet.  
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I motsats till detta säger Brynjolfsson och Mcafee (2011 se Payne 2014) att vi har nått en 
brytpunkt där förändringstakten inom digitaliseringstekniken har gått från att vara linjärt 
proportionelig till att bli exponentiell. Freeland et. al. (2014) styrker även detta genom att 
framhålla att digitaliseringen har haft en revolutionerande påverkan på samhället de senaste 
decennierna och datorerna idag är snabbare än någonsin. Detta tack vare de ständiga 
förbättringarna som bland annat görs i datorns processorkraft (Brynjolfsson & Mcafee 2011 
se Payne 2014). 
  
Digitaliseringen är kärnan till vad många betraktar som ”den nya ekonomin” (Bhimani 2006). 
Skough förklarar att automatiseringen och utvecklingen av teknikens roll i arbetslivet kan 
beskrivas i fyra faser. I det första skedet stärker tekniken de befintliga processerna. 
Redovisningskonsulter och revisorer får hjälpmedel av skrivmaskiner och datorer för att 
nämna några. I nästa fas kompletterar tekniken det som ska produceras. Tekniken övertar 
vissa arbetsuppgifter. Exempelvis självscanning i butiker, en viss del av arbetet ersätts alltså. I 
den tredje fasen ersätts arbetsuppgifter mer eller mindre helt och hållet. Sportreferat, texter 
och finanspress skrivs nu helt och hållet av robotar med jämställt kvalitet som om de vore 
skrivna av journalister. Han får även medhåll av MacCrory et. al. (2014) som säger att 
digitala verktyg kan nu utföra en rad mänskliga uppgifter med hög teknisk kompetens till en 
mycket liten kostnad jämfört med vad mänsklig arbetskraft uppgår till. 
  
Hoffman och Rodríguez (2013) menar att digitaliseringen har haft en stor påverkan på våra 
liv. Samhället bygger på tekniska lösningar som vi skulle ha det svårt att klara oss utan idag. 
Gyllenstrand framhäver att moment som att dokumentera och kvalitetssäkra har underlättats 
tack vare de verktyg som har utvecklats med hjälp av digitaliseringen. Hon poängterar även 
att digitalisering tillsammans med auktorisation inom redovisning har lyft hela 
redovisningsyrket framåt. 

7.2 Organisationsförändringar 
I likhet med Thomas, Sargent och Hardy (2011) framhåller både Fölster och Gyllenstrand att 
förändring är en förutsättning för fortsatt existens. Även Ujhelyi et. al. (2015) styrker detta 
och påpekar samtidigt att förändringar medför utmaningar, speciellt för ledningen. Detta har 
Ujhelyi et. al (2015) gemensamt med Skough som framhåller att det är väldigt viktigt att man 
har ett bra förändringsledarskap för att erhålla ett lyckat resultat av en förändring. Det handlar 
om att få de anställda att vilja ändra på sina invanda beteenden.  
 
I kontrast till detta redogör Lindvall om en teori, technology acceptans model , som förklarar 
varför man accepterar förändringar. Nämligen för att man ser nyttan med det. Detta är något 
som Hoffman och Rodríguez (2013) anser vara en av de största anledningen till varför 
yrkesprofessionella redovisningsekonomer ens blir intresserade av digital finansiell 
rapportering. Det kan vara allt från kostnadseffektiva lösningar, lättanvändliga eller pålitliga 
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system. Emellertid ser inte alla nyttan i förändringar vilket både Thomas, Sargent och Hardy 
(2011) och Ujhelyi et. al. (2015) anser ofta leder till motstånd. Det beror ofta på rädsla för det 
okända och det är något som är återkommande i både teorin (Ujhelyi et. al. 2015; Thomas, 
Sargent & Hardy 2011) och empirin .  22

 
I motsvarighet till Ujhelyi et. al. (2015) hävdar Lindvall att motståndets omfattning är 
beroende av storleken på förändringen. Lindvall framhöll att det var lättare att genomföra 
förändringar vid större företag där konsekvenserna av det inte skulle vara lika märkbara på de 
som berörs. Gyllstrand, som nyligen genomgått och fortfarande genomgår en förändring på 
Grant Thornton, menar att det är viktigt att arbeta öppet med frågan och genom att göra det 
skulle man även kunna tänka sig att missförstånd, som lätt uppstår på grund av bristfällig 
information (Thomas, Sargent & Hardy 2011) undviks. Att arbeta öppet med 
digitaliseringsfrågan skulle även kunna ge medarbetarna svar på vad  och varför . Två begrepp 
som Skough betonade var extra viktiga för en lyckad förändring.  
 
Sedan sker inte organisationsförändringar över en dag. Både Petersson och Storset framhåller 
att det i bästa fall tar 20 år för att de nya arbetssätten att etablera sig, detta är alltså i bästa fall. 
Det tar med andra ord tid. En anledning till att det tar tid är som både Storset och 
Gyllenstrand framhöll är att marknaden måste vara mogen och redo för förändring. När 
förändringen sedan väl är igång så är den väldigt svår att stoppa, hävdar Gyllenstrand. 

7.3 Arbetssätt 
Precis som Hoffman och Rodríguez (2013) framhöll att IT-personal bör integreras med 
redovisningsekonomer för att bli mer digitala, beskriver både Gyllenstrand och Informant A 
hur redovisningsbyråerna är med och tycker till vid utvecklandet av nya system. Det gäller att 
tillgodose klienternas intressen och behov (Gunthrie och Parker 2016) och detta anser 
Gyllenstrand att man gör vid utvecklandet av de nya systemen. Dock framhåller hon att det 
inte enbart är kundernas behov som spelar roll vid framtagandet utan vad man får göra enligt 
lag är också viktigt att ha i åtanke. Informant A tillägger även att behoven skiljer sig åt hos 
kunderna. En trend som deras redovisningsbyrå har sett är att det oftast är den yngre 
kundkretsen som efterfrågar digitala lösningar. Emellertid innebär inte detta att 
redovisningsbyrån hindras från att arbeta digitalt för att vissa kunder inte har ställt om till det 
digitala arbetssättet. Tvärtom hävdar Gyllenstrand att man scannar in det mesta som kommer 
in till byrån för att slippa pappersarbete. Ett exempel på det är fakturahanteringen, kommer 
det in en faktura i pappersform scannar redovisningskonsulterna på Grant Thornton in den i 
datorn. 
 

22 Eva Gyllenstrand. Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
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Hur kommer då arbetssättet att påverkas av digitaliseringen? Arsenie-Samoil (2010) hävdar 
att företagen måste modernisera sig för att kunna överleva i en starkt konkurrerande miljö. 
Detta har inneburit att tyngdpunkten inom redovisningen inte längre är att omvandla och 
färdigställa data, utan snarare att analysera och övervaka den (King & Fitzgerald 2016 se 
Wilkinson, Hislop & Coupland 2016). Följaktligen finns en risk att rollen som 
redovisningskonsult förändrats (Volkoff et. al. 2007). Detta får medhåll av både Gyllenstrand, 
Lindvall och Informant A. Gyllenstrand framhäver att det kommer bli färre 
redovisningstimmar och istället blir det nya arbetsuppgifter som kodning, styrning, 
behörigheter och kvalitetssäkring. Fokuset blir mer framåtriktat och det blir mer tid till att 
träffa kunder och rådgiva. Även Informant A instämmer i att man som redovisningskonsult 
får en mer analytisk roll där man kommer att få granska på ett helt nytt sätt än vad man har 
gjort tidigare. Ett exempel på hur arbetssättet har förändrat ger Gyllenstrand när hon beskriver 
hur arbetet med leverantörsfakturor har förflyttats från manuellt arbete till att endast behöva 
kontrollera att datorn har tolkat att det är rätt belopp och rätt konto inskrivet. Vad gäller rollen 
som redovisningskonsult hävdar Gyllenstrand att redovisningsarbetet går mer åt 
revisionshållet och fokuset hamnar därmed på att kvalitetssäkra och kontrollera att datorerna 
tolkar rätt.  
 
Till följd av digitaliseringen anser både Güney (2014) och Volkoff et. al. (2007) att 
redovisningsarbetet har förenklats och underlättats. Bokföring sker nu snabbt och effektivt 
med hjälp av bokföringsprogram. Skough understryker att detta är tack vare automatiseringen 
och molntjänster som möjliggör effektivare drift. Även Ghasemi et. al. (2011) menar på att 
automatisering av bokföringsprogrammen har förenklat den löpande bokföringen och i och 
med detta även bidragit till att förkorta ledtider vid framställandet av den finansiella 
informationen. Detta har i sin tur lett till att kvaliteten och precisionen blir bättre. Något som 
också Gyllenstrand belyser då hon anser att beslutsunderlagen har blivit bättre då bokföringen 
numera är i realtid. Vad gäller den löpande bokföringen i framtiden tror både Ghasemi et. al. 
(2011) och Gyllenstrand att den snart försvinner. 
 
En annan aspekt som kan vara viktig att beakta anser Skough vara framtagandet av 
molntjänster. Med hjälp av detta har tillgången till arkivmaterial blivit mer lättillgängligt 
samtidigt som man nu har möjlighet kan arkivera stora mängder data till låg kostnad (Cobbin 
et. al. 2013; Güney 214). Även molntjänsten bidrar till tidsbesparingar . Istället för att 23

behöva bläddra i tolv pärmar nu behöver man endast göra en snabb sökning för att få tillgång 
till det material man är ute efter . Informant A har en annan positiv synpunkt på användandet 24

av molntjänster. Genom att lagra allt via molnet försvinner heller inte material. Så länge man 
har tillgång till el och ett fungerande nät får man också tillgång till materialet . 25

23 Bengt Skough. Godkänd revisor - FAR. Föreläsning den 6:e december 2016. 
24 Eva Gyllenstrand. Auktoriserad redovisningskonsult - Redovisningsledare Grant Thornton, personlig intervju 
den 29 november 2016. 
25 Ibid. 
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Skough framhåller även att molntjänster leder till ökad mobilitet. Inte bara för medarbetarna 
utan också för kunderna. Man möts i molnet . Ett exempel på det är kvittohanteringstjänster 26

Grant Thornton erbjuder sina kunder via en app. Med hjälp av denna kan kunder befinna sig 
utanför kontoret och knappa in alla uppgifter som de sedan skickar in till redovisningsbyrån. 
Dock påpekar både Informant A, Skough och Gyllenstrand att lagstiftningen ligger efter den 
tekniska utvecklingen då man fortfarande måste spara kvittot i pappersform. Detta är något 
som även Bhimani och Willcock (2014) ser som ett problem då lagar och standarder inte 
riktigt är anpassade för redovisningsprogrammen. Däremot är molntjänsterna anpassade efter 
gällande lagar och standarder då det uppdaterar sig av sig självt  vilket även Gyllenstrand 27

framhåller som en av fördelarna med att arbeta i molnet. Detta skulle man kunna koppla till 
Arsenie-Samoil (2010) som menar på att förhållandet mellan redovisning och IT hittills har 
varit enkelriktat då endast den tekniska utformningen anpassats efter redovisning och inte 
vice versa. Att anpassa redovisningen och även dess lagar och standarder mot IT skulle kunna 
lösa problem som exempelvis kraven på att spara arkivmaterial medför. 
 
Allt har dock inte automatiserats. Gyllenstrand framhåller att mycket i bokslutet fortfarande 
måste göras manuellt då datorerna hittills inte klarar av de värderingar och bedömningar som 
måste göras. Motsägelsefullt menar Hoffman och Rodríguez (2013) att de finansiella 
rapporterna går mot att bli mer och mer digitala. Även Ghasemi et. al. (2014) påpekar att man 
idag färdigställer bokslut mycket snabbare än förr då man med snabbare processering kan 
bearbeta stora mängder data. Trots att Gyllenstrand framhåller att mycket handpåläggning 
krävs på årsrapporterna idag presumerar hon, precis som Hoffman och Rodríguez (2013) att 
olika program och system i framtiden kommer att förmå att leverera färdiga rapporter.  

7.3.1 Risker med digitalisering  
Både Arsenie-Samoil (2011) och Lindvall framhåller att risken för att bli utsatt för 
elektroniska angrepp ökar i takt med ett allt mer digitalt arbetssätt. Det beror delvis på att allt 
fler system är integrerade med varandra, för att enklare kunna samarbeta , men också för att 28

obehöriga vill komma åt informationen (Arsenie-Samoil 2011). Däremot framhåller 
Gyllenstrand att risken att få material stulet fanns redan innan man började arbeta digitalt. 
Hon fortsätter och påpekar att en digital stöld kan föredras då ett fysiskt inbrott kan resultera i 
att någon blir allvarligt skadad. Fölster påpekar samtidigt att väldigt få fall av större skador 
har förekommit på grund av dataintrång. Han menar istället på att professionella hackare är 
väldigt hårt konkurrerade av självlärande datorprogram som täpper igen de hål och brister de 
påträffar i systemen. Även Arsenie-Samoil (2011) framhåller att man med hjälp av 
åtkomstkontroll, brandväggar, antivirusprogram och filkryptering kan minska risken för 
dataintrång. 

26 Ibid. 
27 Bengt Skough. Godkänd revisor - FAR. Föreläsning den 6:e december 2016. 
28 Jan Lindvall. Universitetslektor Uppsala universitet, skypeintervju den 5:e december 2016.  

38 



 
 
 
 
 

 
En annan konsekvens Arsenie-Samoil (2011) tar upp är förlust av information på grund av 
tekniska fel som exempelvis att en dator kraschar. Detta kontrar Informant A med genom att 
påpeka att dagens molnbaserade tjänster gör att material inte kan försvinna då det finns 
tillgängligt online.  

7.4 Arbetskraft 

MacCrory et. al. (2014) framhäver att framstegen inom den tekniska utvecklingen har haft 
konsekvenser för arbetskraften då många mellan- och lågkvalificerade arbeten, som ofta 
klassificeras som rutinuppgifter, utrotas allt mer. I likhet med detta framhåller både Fölster 
(2014) och Gunthrie och Parker (2016) att redovisningsprofessionen anses vara ett av de mest 
utmanande yrkena. Detta ger även Storset, Gyllenstrand, Lindvall och Informant A incitament 
till då de hävdar att det är de så kallade ”tråkiga” och repetitiva arbetsuppgifterna som 
kommer att försvinna, bland annat den löpande bokföringen.  
 
Detta framhåller Lindvall bero på att maskiner enkelt kan programmeras till att lära sig 
repetitiva arbetsuppgifter. Ta leverantörsreskontran som ett exempel, idag bokförs fakturan 
automatiskt medan man förr, som Informant A framhöll, fick en hög med leverantörsfakturor 
som man skulle knappa in. Med andra ord är efterfrågan på arbetskraft med den  kompetensen 
inte lika relevant längre, då det sköts av maskinerna. Även Ghasemi et. al. (2011) framhåller 
att den löpande bokföringen är på god väg att bli ersatt utav maskiner. Därmed kan man 
ponera att den löpande bokföringen i framtiden inte kommer att existera i den form den gör 
idag utan helt och hållet kommer att digitaliseras. 
 
Skough hävdar att den bästa formen av arbetskraft är kombinationen av människan och 
maskinen. Detta då människans kreativa och sociala förmågor tillsammans med datorernas 
beräkningskapacitet och förutbestämda problemlösningsförmåga är egenskaper för att bli 
framgångsrik i den digitaliserade världen. Hoffman och Rodríguez (2013) menar att 
IT-personal bör integreras mer med ekonomer. Detta intygas av Gyllenstrand som framhäver 
att: “I framtiden tror jag att de vi kommer att rekrytera, mer och mer, är människor med 
IT-bakgrund, kombinationen IT- redovisning kommer vara framgångsrikt”.  
 
Skough uttalande att utvecklingen av teknikens roll i arbetslivet kan beskrivas i fyra faser. I 
det första skedet stärker  tekniken de befintliga processerna. I nästa fas kompletterar  tekniken 
det som ska produceras, tekniken övertar vissa arbetsuppgifter. I den tredje fasen ersätts 
arbetsuppgifter mer eller mindre helt och hållet. Tekniken kommer ta över mer och mer och 
tillslut ersätta våra jobb helt. Vilket även stärks av Güney (2014) som instämmer och betonar 
att många enklare jobb har blivit ersatta av digitaliseringen. I likhet med detta framhåller 
Bhimani och Willsocks (2014) att redovisningsekonomer utan grundläggande digitala 
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kunskaper kommer att ha det svårt på arbetsmarknaden. Man måste helt enkelt ha något mer 
att erbjuda. För att citera MacCrory et. al. (2014): 
 

"Det har aldrig funnits en bättre tid att vara en arbetare med specialkunskaper eller 
rätt utbildning, eftersom dessa människor kan använda tekniken för att skapa och 
fånga värde. Men det har aldrig funnits en sämre tid att vara en arbetare med vanliga 
färdigheter och förmågor att erbjuda, eftersom att datorer, robotar och andra digitala 
verktyg ersätter dessa kunskaper”.  
 

Som tidigare nämnt ser inte alla nyttan i förändringar. Lindvall framhåller ett exempel på en 
mindre ekonomiavdelning där incitamenten till att efterfråga nya tekniska lösningar är väldigt 
låga, då det innebär att halva styrkan i ekonomipersonalen kommer stå utan arbete när 
förändringen är klar. Då är det svårt att se nyttan ur ett större perspektiv som en ensam 
individ. Ser man inte nyttan, leder det till motstånd (Thomas, Sargent & Hardy 2011; Ujhelyi 
et. al. 2015)  

 
Vi har redogjort ovan att digitaliseringen påverkar och får konsekvenser för arbetskraften. 
Lindvall menar att banala arbetsuppgifter kommer fortsätta att försvinna, som MacCrory et. 
al. (2014) liknar med lågkvalificerade arbeten som innebär många rutinuppgifter. Enligt 
Fölster har mycket redan automatiserats, vilket prognostiseras leda till att vartannat jobb 
försvinner inom en 20-årsperiod i Sverige. Jansson tillägger även att hälften av dessa jobb 
kommer att skifta karaktär, där Fölster pekar på att bland annat redovisningskonsulter sitter i 
en extra utsatt position.  
 
Den nya tekniken har ett oerhört stort inflytande (Bhimani, 2006) och kräver nya sätt att 
arbeta på (Freeland et. al. 2014). MacCrory et. al. (2014) menar att lösningen på detta är 
kompetensförändringar!  

7.5 Kompetens 
Jansson framhäver att om man tittar på behovet av kompetensutveckling ser man att företag 
som verkligen tar vara på sin kompetens och arbetar strategiskt med att utveckla 
medarbetarna i takt med förändringen sker, är de företag som klarar konkurrensen bäst. 
Skough menar att teknikens framfart kommer att frilägga tid som idag används till 
basictjänster inom revision och redovisning, den frilagda tiden i sin tur måste man använda 
till kompetensutveckling. Gyllenstrand arbetar bland annat som utbildningsansvarig inom 
redovisningsområdet på Grant Thornton, hon menar att man hela tiden måste väga in 
konverteringen av redovisningsyrket och hur det kommer att se ut om fem till sex år när 
utbildningspaketet är genomfört, så att de anställda är anpassade efter hur yrket ser ut då. 
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MacCrory et. al. (2014) menar på att det finns ett ökat behov av arbetstagare som är flexibla i 
sin kompetensutveckling. Storset anser att utmaningen är att man måste lära sig att leva med 
dessa förändringar, det vill säga hur man ska förhålla sig till det. För detta kommer att ske 
vare sig man vill eller inte, det kommer att gå fortare och fortare och det kommer att hända 
mer och mer. Vidare framhåller hon:”Det är inte de starkaste och smartaste som kommer att 
hålla sig vid jobb framöver, utan det är de som är mest förändringsbenägna” 
  
Gyllenstrand berättar att man diskuterar väldigt öppet på byrån om konverteringen av 
redovisningsyrket och att det ställer andra krav på personalens kompetens, exempelvis: 
 

”Snart kommer den här arbetsuppgiften inte längre finnas kvar, ni ska ägna er åt 
andra moment och ni ska översätta till kunden var ni får fram av det istället - vill du 
ha ett jobb i framtiden så är det såhär. Du får vara med på resan eller byta arbete”. 

  
Freeland et. al. (2014) framhåller att viljan att förnya vår kompetens, organisation och 
strategier kommer att hjälpa oss att hålla jämna steg med den accelererande tekniska 
förändringen. Då det sker en ständig teknisk utveckling som prognostiseras att fortsätta 
expandera, finns det ett växande behov av att uppdatera eventuell eftersläpande kompetens 
MacCrory et. al. (2014). Jansson framhäver att hon tror att man har tappat vikten av 
kompetensutvecklingen och vi måste förstå att det här är viktigt för att klara 
talangförsörjningen. Hon menar att det finns bara en viss gräns för hur mycket man kan byta 
medarbetare, som kanske har den där rätta digitala kompetensen just nu. Lösningen är att vi 
måste kontinuerligt se till att vi faktiskt utvecklas, reda från första stund på jobbet.  
 
MacCrory et. al. (2014) beskriver hur den nya digitala tekniken minskar efterfrågan på många 
typer av arbeten, samtidigt som det skapar enorma möjligheter för andra med rätt kunskaper. 
Storset menar att en ökad digitalisering betyder inte bara att jobb försvinner, om man ska 
automatisera en process så är det någon som måste programmera processen, de måste även 
valideras och kontrolleras.  
  
Lindvall eftersöker en så kallad T-kompetens i framtiden, med en bred bas men samtidigt ett 
djup. Den vertikala linjen består av att man bör ha en god samarbetsförmåga då man i 
framtiden kommer att arbeta mer i team. Samtidigt framhåller Lindvall att man måste ha en 
god förståelse för ekonomins språk, det vill säga hur resultaträkningen, balansräkningen och 
kassaflödesanalysen hänger ihop. Den breda, horisontella linjen innebär att man måste ha 
någon insikt i den tekniska biten för att kunna vara konkurrenskraftig och öka sin egna 
förståelse samt kunna kommunicera samma språk som andra på marknaden. Lindvalls 
framställande om samarbetsförmåga, får även medhåll av MacCrory et. al. (2014) som anser 
att samarbetsförmåga är en viktigt egenskap, där maskiner hittills inte har gjort så stora 
framsteg än. 
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Gyllenstrand menar att datorn inte besitter kompetensen, utan snarare mängdjobbet och 
stansningen. Hennes bedömning är att datorerna kommer att utföra själva bokföringen och att 
arbetsuppgiften snarare blir att kvalitetssäkra att datorerna tolkar rätt. Skough framhäver att 
det som man idag gör manuellt kommer en dator göra imorgon. Lindvall tror i enlighet med 
Gyllenstrand att när vi lyckas fragmentera våra komplexa system och standardisera det 
manuella arbetet, så försvinner transaktionsarbetet i form av exempelvis bokföring. Därmed 
skapas tid som istället ställer krav på att den anställde ska kunna producera data, analysera 
informationen och kommunicera kunskapen. Detta styrks även av Güney (2014) som menar 
att digitaliseringen ställer större krav på att de anställda ska kunna förstå och tolka 
information som programmen producerar. 
  
Lindvall spekulerar om att det i framtiden kommer att bli färre, men mer kvalificerade 
ekonomer. Diskursen i vårt empiriska material om vilken kompetens som är eftertraktad både 
nu och i framtiden kan kopplas helt och hållet till MacCrorys et. al. (2014) undersökning om 
”Racing With and Against the Machine”.  I studien har sett en betydande minskning av 
färdigheter som konkurrerar med maskiner. Däremot en ökning av kompetens som 
kompletterar maskiner (racing with the machine) samt en ökning där maskinen hittills inte har 
gjort stor på påverkan (running a different race). I enlighet med det framhäver Skough att vi 
idag vill se en kombination av människor och maskiner. 
  
Gyllenstrand gläds över digitaliseringens framfart då mängdarbetet och massproduktionens 
försvinner allt mer. Istället kan man ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter där datorerna än 
inte har haft lika stort inträde, exempelvis som att tolka, stämma av och värdera. Hon menar 
att det finns mer tid för att få träffa kunderna och ägna sig mer åt rådgivning, samt att 
tillsammans med kunden tänka mer framåtriktat. Hon tror att digitaliseringens framfart 
kommer kräva mer datakunskap, mer systemmedvetenhet, det analytiska att hitta rätt 
nyckeltal och hitta kopplingar vad systemen ska producera fram för siffror, samt kunna 
analysera dem och ställa dem i relation, alltså ägna sig åt sådant som ska komplettera det inte 
datorn kan framställa själv. Detta får även medhåll av Storset som menar att arbetsuppgifter 
som är värdehöjande i relation till de datorerna inte själva kan produceras kommer 
efterfrågas, mer kundnära arbetsuppgifter som kräver mer i form av kreativitet, rådgivning 
och service. MacCrory et. al. (2014) betonar att kunskaper som komplimenterar maskiner 
såsom kreativitet och social kompetens i allt större grad kommer att efterfrågas. Detta styrks 
även av Skough som understryker att det bästa är att kombinera sina kreativa och sociala 
förmågor med datorernas beräkningskapacitet och förutbestämda problemlösningar. Har man 
dem egenskaperna kommer man bli framgångsrik i den digitaliserade världen! 
  
Slutligen kan man konstatera att för att vara fortsatt konkurrenskraftig är 
kompetensförändringar nyckeln till framgång! Jansson framhåller att näringslivet behöver en 
strategi för sin kompetensutveckling för att klara sin egen konkurrenskraft, sin egen 
talangförsörjning och styrka i framtiden. Därav måste alla arbeta med den här omställningen 
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på ett proaktivt sätt. Storset menar att digitaliseringen kommer att medföra att 
halveringstakten på de kompetenserna som man besitter kommer att öka. Man måste med 
andra ord ständigt lära sig nytt om och om igen. Skough konstaterar att mycket tyder på att 
digitaliseringen och automatiseringen leder till att paradigmskifte. Ett skifte för inte bara 
branschen, utan för hela samhället där vi som människor lever och agerar i den digitala 
världen! 
 

8. Slutsatser 

Digitaliseringens framfart inom redovisningen har haft stor inverkan de senaste åren och 
varken lämnat näringsliv eller akademi oberört. Både Gyllenstrand och Brynjolfsson och 
Mcafee (2011 se Payne 2014) hävdar att vi har nått en brytpunkt där förändringstakten inom 
digitaliseringstekniken har gått från att vara linjärt proportionell till att bli exponentiell. Även 
Freeland et. al. (2014) framhöll att digitaliseringen har haft revolutionerande påverkan på 
samhället de senaste decennierna och idag är kärnan i hur smarta företag förnyar och 
förbättrar sig. Även Bhimani (2006) menar att digitaliseringen är kärnan till vad många 
betraktar som “den nya ekonomin”. Till följd av detta bedömer både Fölster och Gyllenstrand 
att en förändring av organisationen är nödvändig för fortsatt existens. Utifrån vår studie kan 
vi alltså hitta sambandet att: för att överleva digitaliseringens framfart krävs en ständig 
utveckling av organisationen. För att citera Brynjolfsson och McAfee (2012) “Digitization is 
not a one - time project, it´s an ongoing process ”.  
 
Att digitaliseringens framfart kräver organisationsförändringar stärks ytterligare av empirin. 
Emellertid framgår det dock att det inte alltid är så enkelt att genomföra 
organisationsförändringar, trots en medvetenhet om att det är nödvändigt, vilket dessutom 
stärks av bland annat Lindvall, Thomas, Sargent och Hardy (2011) och Ujhelyi et. al. (2015). 
Därmed tolkar vi att motstånd är något av en organisationsförändrings karaktäristika och 
förekommer generellt vid förändringsarbeten.  
 
Hur påverkas då arbetssättet av digitaliseringen? Först och främst framhålls många fördelar 
digitaliseringen har fört med sig. Detta tack vare molntjänster och automatiseringen av 
redovisningsarbetet såsom löpande bokföring. Molntjänster har bland annat möjliggjort 
arkivering av större mängd data där information går att återfinna med bara en knapptryckning. 
Detta har resulterat i att mindre papper används på redovisningsbyråerna då mycket scannas 
in i större mängd idag.  
 
En annan påverkan digitalisering har haft på redovisningsekonomens arbetssätt är dess roll. 
Utifrån vårt teoretiska material kunde vi på förhand ana att redovisningsekonomen utvecklas 
mot en allt mer analyserande roll och även detta stärks av vårt empiriska material. Tidigare 
låg tyngdpunkten inom redovisning på att omvandla och färdigställa data. Idag är det istället 
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övervakning och analys som präglar yrket. Detta till följd av att mycket av arbetet har 
automatiserats.  
 
Hur har då digitaliseringen av redovisningsyrket påverkat arbetskraften? En allmän företeelse 
är att många mellan- och lågkvalificerade arbeten som innehåller en hög grad av 
rutinuppgifter utrotas allt mer. Fölster menar exempelvis att vartannat jobb prognostiseras att 
försvinna inom en 20-årsperiod i Sverige. Jansson fortsätter och tillägger att även hälften av 
dessa jobb kommer att skifta karaktär. Där Fölster pekar på att redovisningsekonomer sitter i 
en extra utsatt position. Med detta menar inte vi att löpande bokföring är en lågkvalificerad 
arbetsuppgift utan snarare ett rutinarbete som därmed går att automatisera. I och med detta är 
den typen av arbetsuppgifter i riskzon för att bli ersatta på grund av digitalisering. Dock 
behövs fortfarande någon som övervakar och kvalitetssäkrar att datorerna tolkar rätt. Vilket i 
slutändan ställer krav på att redovisningsekonomen besitter rätt kompetens. 
 
Vi har i vår studie sett att kompetensutveckling anses vara nyckeln till framgång inom 
organisationer som influeras av en ökad digitalisering. I och med att mycket automatiseras 
friläggs också mycket tid. Den tiden bör istället läggas på kompetensutveckling. Från 
analysen kan vi sedan dra slutsatser om att viljan att förändra kompetensen är viktigt för att 
matcha den accelererande tekniska utvecklingen, men också för att lyckas utveckla 
organisationen till att bli framgångsrik och konkurrenskraftig. 
 
Vilka kompetenser är det då som efterfrågas? Slutsatser vi kan dra av vår analys är att det 
kommer bli allt mer viktigt att samtliga anställda har en god IT-kompetens, detta för att kunna 
utföra enklare programmering och övervakning av de maskiner som utför mängdjobbet. 
Flertalet respondenter utifrån vårt empiriska material hävdar att vi kommer att se en större 
efterfrågan på arbetskraft, där man efterfrågar kombinationen av kompetenserna IT- 
redovisning. Det som dock har varit mest genomlysande utifrån vår utförda studie är vikten 
att utveckla sådan kompetens som kompletterar maskinerna. Exempelvis vara duktig på att 
analysera den datan som datorn har stansat fram, ha en god social kompetens, kreativitet, 
kunna samarbeta, vara duktiga på att kommunicera, det vill säga, sådana arbetsuppgifter där 
maskinerna inte har gjort så stora framsteg än. Har man de egenskaperna ökar chanserna att 
bli framgångsrik i den digitaliserade världen!  
 
Då syftet med den här studien var att förstå hur digitaliseringen påverkar redovisningsyrket 
med avseende på arbetssätt, arbetskraft och kompetens anser vi syftet är uppnått. Dels för att 
vi har ökat vår egen förståelse men också för att vi upplever att slutsatserna vi har dragit kan 
vara användbara för andra studenter som är intresserade av redovisning och vill stå sig 
konkurrenskraftiga i en digital omvärld. Detta innebär inte att vi har genererat ny teori utan vi 
skulle istället vilja hävda att vi har förstärkt och kompletterat den befintliga teorin. Detta då 
som vi tidigare nämnt anser att det finns många fler faktorer än de vi har valt att undersöka 
som påverkar redovisningsprofessionen. 
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9. Diskussion 

Som tidigare nämnt är organisationsförändringar ett måste för att bli framgångsrik i takt med 
den ökade digitaliseringen. En intressant observation vi har gjort som inte har någon direkt 
bäring till vårt syfte är att det dock inte alltid är så simpelt att genomföra förändringar då 
motstånd ofta uppstår. Det enkla samband vi har uppmärksammat är att man bör arbeta öppet 
med på vilket sätt digitaliseringen kan förändra organisationen för att uppnå en lyckad 
organisationsförändring. Detta för att ge medarbetarna svar på vad  och varför  en viss 
förändring av organisationen kan komma att ske. Att lyckas med detta ställer i sin tur krav på 
ledarskapet. Det handlar helt enkelt att om att få de anställda att vilja förändra sina invanda 
beetenden, för att citera Gyllenstrand: “Förändra er eller dö ut! ”. 
 
En annat fenomen vi har noterat är att digitalisering inte är något som sker över en natt. 
Mycket hänger på att redovisningsbyråernas kunder ska vilja förändra sig, därmed spelar inte 
enbart organisationens vilja någon roll. Ju mer förändringsbenägna kunderna är och desto 
större efterfrågan de har på digitala lösningar desto snabbare kan man tolka att 
förändringstakten blir. Detta skulle dock behövas studeras närmare för att kunna dra 
trovärdiga slutsatser om. En annan aspekt som skapar trögheter i det digitaliserade 
förändringsarbetet är att lagar inte riktigt hänger med i utvecklingen. Ett exempel på det är 
kravet på arkivering av kvitton. Detta leder till att byråers strävan mot att bli papperslösa blir 
svårt att uppfylla. 
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11. Bilagor 
Transkriberingsmaterial kan erhållas på begäran. 

 

11.1 Intervjuguide 1 
Eva Gyllenstrand, auktoriserad redovisningskonsult samt redovisningsledare vid Grant 
Thornton.  
 
Digitalisering 

· Vad betyder digitalisering för er? 
· Vilka fördelarna finns det med digitalisering? 
· Vilka nackdelar finns det med digitalisering?  
· Anser ni att det finnas några risker med digitalisering? Om ja, vilka då? 
· Är det ni på Grant Thornton som utformar systemen, eller har ni IT-personal som utvecklar, 

eller ger ni uppdraget till andra att utveckla? Berätta! 
 
Arbetssätt 

· Ni har ju några digitala tjänster som ni erbjuder, vill du berätta lite om dem? 
· Vad tycker kunderna om era digitala tjänster?  
· Använder alla kunder era digitala tjänster? 
· Hur har digitalisering påverkat ert sätt att arbeta? 
· Är det viktigt för er konkurrensmässigt att ligga i framkant i den digitala utvecklingen? 

Varför? 
· Arbetar ni mycket i pappersform? 

  
Arbetskraft 

· Vilka konsekvenser tror du att digitaliseringen kommer att medföra på arbetskraften inom 
redovisningsyrket? 

· Har ni märkt av att maskiner ersätter mänskliga arbetskraft hos er? På vilket sätt? 
· Tror ni att redovisningsyrket kommer att dö ut i och med digitalisering? 

 
Kompetens  

· Hur håller ni era anställda uppdaterade om den digitala utvecklingen? 
· Är det enkelt att få tag i teknisk kompetent personal? 
· Skulle ni vilja integrera fler program (system) i utbildningen? Varför/ Varför inte?  
· Tycker du att det är viktigt att de som jobbar med IT integreras med ekonomerna? Varför? 
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11.2 Intervjuguide 2 
Informant A, anonym respondent på redovisningsbyrå. 
 
Digitalisering 

· Vad betyder digitalisering för er? 
· Vilka fördelarna finns det med digitalisering? 
· Vilka nackdelar finns det med digitalisering?  
· Har ni märkt av något av digitaliseringen här på kontoret? På vilket sätt? 
· Hur är systemen utformade? Är det redovisningsbyråns egna system eller har ni utformat dem 

i samarbete med någon? 
  
Arbetssätt  

· Vilka digitala tjänster erbjuder ni? 
· På vilket sätt använder era kunder de digitala tjänsterna? 
· Arbetar ni mycket i pappersform? 
· Är det viktigt för er att ligga i framkant gällande den digitala utvecklingen 

konkurrensmässigt? Varför? 
  
Arbetskraft 

· Vilka konsekvenser tror du att digitaliseringen kommer att medföra på arbetskraften inom 
redovisningsyrket? 

· Anser ni att arbetsuppgifterna har förändrats i och med digitaliseringen?  
- Hur ställer ni er till det? 

· Har ni märkt av här på kontoret att arbetskraften ersätts av datorer? 
  
Kompetens 

· Hur håller ni era anställda uppdaterade om den digitala utvecklingen? 
· Hur försöker man att få alla på företaget att bli mer digitala? Hur blir ni utbildade? 
· Skulle ni vilja integrera fler program (system) i utbildningen? Varför?  

 

11.3 Intervjuguide 3 
Jan Lindvall, universitetslektor vid Uppsala universitet. 
 

Digitalisering  
· Vad betyder digitalisering för er? 
· Vilka behov av digitala tjänster finns i dagsläget? 
· Vilka fördelar tycker du att digitaliseringen medför? 
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· Vilka nackdelar anser du att digitaliseringen medför? 
· Anser du att det finns risker, t.ex. hackning? 

  
Arbetssätt  

· Hur påverkas redovisningsekonomens arbetssätt av digitalisering? 
· Är det viktigt att IT-personal och ekonomer integreras, varför? 

  
Arbetskraft  

· Vilka konsekvenser tror du att digitaliseringen kommer att medföra på arbetskraften inom 
redovisningsyrket? 

· Tror du att digitalisering medför att arbetsuppgifterna försvinner? Varför/Varför inte? 
· Vad händer när man tar bort de rutinmässiga arbetsuppgifterna? 
  

Kompetens  
· Är det viktigt för redovisningsekonomer att vara tekniskt kompetenta? Varför/ Varför inte? 
· Hur ska man göra för att hålla sig uppdaterad om den digitala utvecklingen? 
· Hur förbereder ni studenter inför arbetslivet digitaliseringsmässigt? 
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