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Purpose: The purpose of this study is to explain how the development of the accounting 
profession is changing when new technology is introduced and how the work procedure is 
affected. Which competence is needed in the future due to new technology will also be 
studied. Then see how the organizations handle the changes that arise.   
 
Research question: How does digitization effect working and competence in the accounting 
profession? How do the organizations handle the changes that arise? 
 
Method: This study was conducted through qualitative study. The empirical material was 
collected by interviews that was structured through the theoretical findings such as work 
procedure, competence and organizational change.  
 
Conclusion: Digitization has made a big impact on the accounting profession and lead to 
making procedures more time- and cost-efficient. Working through the computer has 
increased and new competence is needed when the computer is calculating and the accountant 
only have to analyze, monitor and advise. In order to maintain competiveness, organizations 
are required to develop and alter to the new technologies.   
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1. Inledning 	

I det inledande kapitlet introduceras bakgrund till problemet. Sedan följer en problematisering 
utifrån tidigare forskning som sedan utmynnar till frågeställning och syfte.  

1.1 Bakgrund  
Redovisning har funnits sedan långt tillbaka i tiden då streck inristades på stenar för att hålla 

koll på betalningar och har utvecklats längs tidens gång. Upptäckter av räkenskapshandlingar 

och kvitton som utfärdats för ca 3000 år sedan skapar förståelse för att redovisning inte är något 

nytt fenomen. Utvecklingen av redovisningen har sedan dess fortskridit och i takt med att 

samhället förändras både socialt och ekonomiskt följer redovisningen i de spåren (Edwards, 

2013).  

 

Vad är då redovisning? Redovisningen omfattar rapporter som årsbokslut och delårsrapporter 

men även bokföring av affärstransaktioner. Syftet med redovisning är att visa hur företagets 

ekonomi ser ut för ägare, intressenter och andra som har ett intresse i företaget. Den ska uppvisa 

en rättvis bild av hur räkenskaperna ser ut i företaget så att t.ex. investerare ska ha rätt 

förutsättningar om de ska investera eller ej (Skatteverket, 2017). En redovisningskonsults 

främsta uppgift är att hjälpa företagen med löpande bokföring, redovisning av löner, 

mervärdesskatt och upprätta bokslut, men även rådgivning och analys (KPMG, 2017). 

 

Redovisningen har utvecklats under en lång tid men mycket har även hänt inom professionen 

under de senaste decennierna. Som exempelvis under 1970-talet ökade konsultationsavgifterna 

i relation till den totala inkomsten. Detta till följd av kunder som expanderade allt mer på en 

mättad revisonsmarknad ökade kraftigt omfattningen av konsultation. När skattskyldigheten 

inträdde utvidgades tjänsterna från redovisning till skatte- och konsulttjänster. Detta var en följd 

av den utveckling som skedde under 1990-talet och framåt (Zeff, 2003). Matthews (2017) 

menar att bokföringen blivit allt mer vinstdrivande under de senaste decennierna. Under 

1980-talet försvann förbudet mot reklam och under 1990-talet var det vanligt med 

avgiftsreducering, dock har yrket alltid varit mer eller mindre vinstdrivande men kanske 

för att redovisningskonsulter sett sitt yrke som en altruistisk tjänst där det arbetas för 

avgifter och inte vinst.  
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Idag arbetar företag och organisationer mer och mer med att analysera stora mängder data för 

att uppnå fördelar såsom att ta bättre beslut och effektivisera sina kostnader. 

Redovisningsbranschen är inget undantag. Utvecklingen mot att analysera siffror och ge 

rådgivning snarare än att sköta själva bokföringen är ett framväxande fenomen som beror till 

stor del på konkurrensen mellan företagen där det handlar om ett ge sina kunder en så bra 

produkt och service som det är möjligt (Early, 2015). Även Quattrone (2016 se Danbolt et al., 

2015) förklarar hur organisationer använder den nya tekniken, där de analyserar hur investerare 

tänker genom att studera Facebook-inlägg. Quattrone (2016) ser också bekymmer i 

digitaliseringens spår i och med att mängden av data att analysera kommer öka och göra det 

svårt att sortera ut vad som är viktigt. Stanciu och Bran (2015) hävdar att 

redovisningsprofessionen måste hänga med i utvecklingen av ny teknologi och det innebär att 

även arbetssättet och kompetensen som krävs påverkas.  

 

Den alltmer utökade digitaliseringen syns även hos redovisningsbyråer där de erbjuder sina 

kunder digitala lösningar för att skapa ett så stort kundvärde som möjligt (KPMG 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion 
I en undersökning från 2014 visade att redovisningskonsultens arbete kommer att ersättas av 

datorer inom 20 år, detta med 89,3 procent sannolikhet (Stiftelsen för strategisk forskning, 

2014). I en rapport som Kairos Future (2013) gjort på uppdrag av FAR (Föreningen 

Auktoriserade Revisorer) så uppfattas det som redovisningskonsultens arbete ser ut idag 

kommer deras uppgifter att kunna ersättas av datorer, dock kan arbetet ta en annan riktning och 

istället för att arbeta med bokföring kommer arbetet innefatta mer rådgivning och analys.  

 

Då dagens organisationer lever i en konkurrerande och föränderlig värld gäller det att förnya 

och utveckla sig för att överleva (Stanciu & Bran 2015). Guthrie och Parker (2016) tillägger att 

företagen kan välja att anpassa och ta till sig av den nya teknologin eller inte göra något alls 

och låta konkurrenterna tar allt mer plats på marknaden.  

 

Redovisningen har inte kommit där den är idag av en ren slump, stora förändringar har formats 

som ett resultat av realistiska justeringar till nya omständigheter (Edwards, 2013). Aktiviteter 

som redovisning, förvaltning och kontroll står inför utmaningar idag över organisatoriska 

former. Vilket gör att en mindre utveckling kan ge en föränderlig effekt på utförandet av dessa 
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aktiviteter och ge en rådande utmaning (Bhimani & Willcocks, 2014). Stanciu och Bran (2015) 

hävdar att det inte går att undgå teknikens påverkan på människor och organisationer. Istället 

handlar det om att anpassa sig och lära sig av den för att hänga med då den digitala världen 

kommer fortsätta att ha en stor inverkan på våra liv. Sandulli, Baker och Lopez-Sanchez (2013 

se Dedrick et al., 2003) instämmer och anser att en organisations anpassning till den digitala 

utvecklingen skapar fördelar och höjer effektiviteten. Men Sandulli et al. (2013) betonar även 

vikten av att ha personal som har utbildning och kunskaper om teknologin för att kunna få ut 

maximalt av den nya tekniken.  

 

Antoinette (2013) bidrar med att försöka förklara utvecklingen av professionen genom att 

framvisa en strävan bland företagen att jobba papperslöst i redovisningsyrket, vilket leder till 

att företag drivs på ett helt nytt sätt. Stanciu och Bran (2015) tillägger att arbetssättet hur 

redovisningskonsulter idag jobbar är förändrat på grund av digitaliseringen. Allt mer uppgifter 

som dokument och information hanteras av dataprogram vilket bidrar till en förändrad 

arbetsroll mer åt att kontrollera än att själv utföra saker. Gray och Rumpe (2015 se Gartner, 

2015) instämmer i att företag digitaliseras och drivs på ett annorlunda sätt, och därmed skapar 

möjligheter för mer intäkter och värde för deras kunder.  

 

När nya arbetssätt uppstår och kraven på en annan kompetens förändras finns det olika sätt för 

ledningen att hantera förändringen. När organisationsförändring studeras görs det ofta med 

avsikt att förändra sin kompetens och samtidigt vill ledningen veta vilket tillvägagångssätt som 

ska användas för att lyckas. Förändringar kan studeras i olika avsnitt som avser en period av 

organisationens tid, dessa förändringar kan vara radikala eller mildare som en strategisk eller 

organisationskulturell förändring (Svenningsson & Sörgärde, 2015).  

 

Men förändringen som digitaliseringen medför ses inte enbart som positiv. Richins, Stapleton, 

Stratopoulos och Wong  (2017 se Brynjolfsson & McAfee, 2013) menar på att många yrken 

ligger i farozonen då datorernas snabba utveckling gör att människans jobb blir överflödigt och 

inte behövs längre. Ett av yrkena som berörs är redovisningsyrket. Richins et al. (2017 se Frey 

& Osborne, 2013) hävdar att merparten av jobben inom redovisningsyrket kommer att 

automatiseras i framtiden. Men med det sagt menar inte Richins et al. (2017) att alla 

redovisningskonsulter kommer att förlora sina jobb utan deras kunskap kommer att komma till 

användning i nya roller. De kommer komplettera den digitala teknologin med deras kunskap 

och erfarenhet och bidra till företagens fortsatta framgång. Arntz, Gregory och Zierahn (2017 
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se Autor, 2015) styrker detta genom att förtydliga att när den teknologiska utvecklingen 

avancerat under 1900 och 2000-talet har det inte lett till en minskning av antalet jobb. Det som 

hänt är att utvecklingen skapat nya sätt att arbeta på och därmed uppstår nya tjänster som behövs 

istället. 

 

Den stora utmaningen när arbetssättet för människor som är verksamma inom 

redovisningsprofessionen förändras på grund av digitaliseringen är utbildningen både bland 

studenter och nuvarande personal. De som idag jobbar inom redovisning samt de som kommer 

verka inom yrket i framtiden måste få tillgång till rätt kunskap för att kunna hantera de nya 

kraven som professionen kommer att ställa. Utbildningen måste alltså anpassas i takt med 

utvecklingen för att rätt kompetens erhålles när yrket är inne i en förändringsfas (Stanciu & 

Bran 2015; Early 2015). Som Stanciu och Bran (2015) nämner har digitaliseringen påverkat 

redovisningsprofessionen och skapat nya arbetssätt och därmed krävs också en annan 

kompetens för att kunna hantera det. Will (2017) tillägger att när förändringar sker i sättet att 

arbeta och nya kompetenskrav ställs på de anställda uppstår ofta ett motstånd som 

organisationen måste hantera för att lyckas med förändringen.   

 

1.3 Frågeställning   
- Hur påverkar digitaliseringen redovisningsprofessionen med avseende på arbetssätt och 

kompetens? 

- Hur hanterar organisationerna motståndet som uppstår när organisationen förändras? 

 

1.4 Syfte   
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för vilken påverkan digitaliseringen har på 

redovisningsprofessionen. Hur arbetssättet förändrats när man infört ny teknik och vilken typ 

av kompetens som kommer att behövas i framtiden. Samt hur organisationerna hanterar 

motståndet till förändringarna som uppstår till följd av förändringar inom arbetssätt och 

kompetens. Det teoretiska bidraget av studien är att skapa en djupare förståelse av hur 

arbetssättet förändras och vilken ny kompetens som kommer att krävas. 
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1.5 Avgränsning 
Det finns säkerligen fler variabler som påverkar digitaliseringen inom 

redovisningsprofessionen men som det framgår i problemformuleringen kommer detta 

avgränsas till arbetssätt, kompetens samt hur organisationerna hanterar förändringen som 

uppstår till följd av digitaliseringen. Då studien enbart innehåller empiri från de större 

redovisningsbyråerna i Örebro anser vi att detta gör det svårt att generalisera vårt bidrag för 

hela redovisningsprofessionen i Sverige. Därmed görs en avgränsning även där vilket innebär 

att resultatet av studien representerar de stora redovisningsbyråerna i Örebro.   
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2. Teoretisk referensram  
Följande kapitel kommer att behandla de olika teorierna samt tidigare forskning inom området. 
I denna studie kommer teorier om professionsteori, digitalisering, arbetssätt, kompetens och 
organisationsförändring tas upp, de bygger på tidigare forskning som anpassats till studiens 
område.  
2.1 Digitalisering  
Digitaliseringen är relevant för de allra flesta organisationer och företag idag. Den skapar 

möjligheter för organisationen att effektivisera produktionen men även deras anställda (Meier, 

2017). Gray och Rumpe (2015) styrker detta genom att vidhålla att hela samhället har förändrats 

och digitaliseringen är nu en viktig del i människors vardag. Quattrone (2016) ser på 

digitaliseringen som en ny värld där olika program och modeller känner individerna bättre än 

de själva och kan se vad de behöver och hur de kommer att agera. 

 

Vad betyder då digitalisering? Digitalisering definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å) att 

olika material omformas för att kunna användas i datorn. Eller som Gray och Rumpe (2015) 

beskriver begreppet "the integration of multiple technologies into all aspects of daily life that 

can be digitized" som i stort sätt betyder en integration av flera teknologier i alla aspekter av 

det dagliga livet som kan digitaliseras.  

 

Digitaliseringen kan inte heller avgränsas då den ständigt finner nya sätt att expandera på, vilket 

gör att den blir allt mer väsentlig för processer och värdeskapande i ekonomin. Värdet kommer 

skifta till mer digitalt, immateriellt och kunskapskrävande vilket gör att algoritmer, relationer 

och varumärke kommer att få en allt större betydelse (Kairos Future, 2013). Meier (2017) 

framhåller att datasystemen utvecklas hela tiden och blir mer och mer effektiva och underlättar 

för företag att förstå kundernas behov. 

 

Ett område inom redovisningsbranschen som digitaliseringen haft stor inverkan på är 

arkiveringen av pappersdokument. Där en övergång från att spara papper i pärmar till att lagra 

dokumenten i datorn har inneburit en bättre service för kunderna genom att enklare och 

snabbare komma åt dokument. Om en kund vill ha tillgång till ett dokument kan det lätt spåras 

elektroniskt istället för att det ska letas fram i arkivrummet, vilket minskar tidsåtgången och 

håller ned kostnaderna (Antoinette, 2013). 
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Stanciu och Bran (2015) menar att företagen inom redovisningsprofessionen måste hänga med 

i utvecklingen för att kunna konkurrera. Za, Spagnoletti och North-Samardzic (2014) förmedlar 

hur kunskap sprids mellan anställda inom organisationer med hjälp av digitala verktyg. De 

betonar vikten av att utvecklas genom informellt lärande dvs när individen lär sig på egen hand 

eller av varandra, för att kunna konkurrera med andra organisationer. 

 

Innovationerna kommer fortsätta att utvecklas under de kommande 30 åren och vi är på väg in 

i ”the second machine age” och att den första var den industriella revolutionen. Detta kan 

styrkas av att maskinerna kommit så långt att de inte längre bara slår oss människor i schack 

utan även kan köra bilar själva. Eran kan delas in i tre olika trender. Den första är en 

exponentiell utveckling i beräkningsdata så som lagringsutrymme, minne och andra element. 

Den andra trenden är den enorma mängden information som finns att få tag på idag. Den tredje 

är att innovationer som kan kombineras och rekombineras för att skapa mer värde (Freeland, 

Friedman, Brynjolfsson, McAfee, Manyika, & Milanovic 2014). Även Kairos Future (2013) 

menar att dagens innovation utvecklas allt mer och att tekniken nu är snabbare än människor 

vilket i sin tur leder till att dagens arbeten ersätts av robotar eller annan teknik. Brynjolfsson 

och McAfee (2012) håller med om att teknologin har kommit ikapp oss människor men 

motsäger samtidigt att datorerna kommer ta över våra arbeten då de anser att högsta kvalitet 

uppnås genom ett samarbete mellan människa och dator.  

 

Men det finns också negativa konsekvenser av digitaliseringens framfart. Inom 

organisationerna minskar diskussionerna mellan anställda vilket leder till minskad kunskap och 

svårare att förstå företagets visioner för framtiden. Att själv skriva siffrorna snarare än att titta 

på de gör att kunskap genereras. Det går snabbare idag att fatta fel beslut vid analys av data då 

en osäkerhet uppstår till följden av den stora mängden som genereras (Quattrone, 2016). 

Antoinette (2013) betonar vikten av att säkerhetskopiera sina datalagringar då det alltid finns 

en risk att olika program och datorer går sönder. Quattrone (2016) ser också ett annat problem 

i en digitaliserad utveckling av redovisningen där han jämför konsumtionen av siffror med att 

gå och handla i en vanlig mataffär. Maten som inhandlas är svår att överblicka hur den är 

tillverkad, dess innehåll och varifrån produkten kommer. Likadant är det med redovisningen 

när tekniken sköter siffrorna istället för redovisningskonsulten, blir det svårare att förstå hur 

siffrorna hänger ihop och var de kommer ifrån. Därmed skapas en tro på att vi har kontroll men 

i själva verket kanske det bara är en illusion?  
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För majoriteten av organisationer så betyder inte en ökad digitalisering att det automatiskt 

kommer att ge konkurrensfördelar. Däremot om den hanteras på fel sätt kommer den skapa 

konkurrensnackdelar. Vilket gör det svårt att avgöra om de nuvarande arbetssätten och 

yrkesvanan är nödvändiga för att bevara och stärka yrkena  eller om de kan ersättas med 

standardtillvägagångssätt. Konkurrenskraften kommer från att vara kvalificerad på det som 

görs inte för att den senaste tekniken används (Cöster & Westelius, 2016).  

 

2.2 Arbetssätt 
Guthrie & Parker (2016 se Susskind & Susskind 2015) argumenterar för att digitaliseringen har 

påverkat och förändrat sättet vi arbetar på. Men tillägger samtidigt att de inte tror att någon vill 

att exempelvis läkare, lärare, redovisningskonsulter och arkitekter ska använda sig av samma 

arbetssätt som de gjorde för tjugo år sedan.  

 

Idag möter redovisningsprofessionen en utmanande tid då de finansiella tjänsterna växer sig 

allt större. Förändringen i yrkena drivs genom ett skifte i sättet som värdet skapas på.  Många 

organisationer är beroende av sitt intellektuella kapital för att kunna utveckla och upprätthålla 

sina konkurrensfördelar. Fokus på innovation och produktivitet kan öppna oändliga möjligheter 

till att kunna göra saker bättre och mer effektivt. Digitaliseringen är en stor utveckling i rollen 

för redovisning där tidigare många uppgifter sköttes av människan men som numera 

automatiserats (Guthrie & Parker, 2016). Även Güney och Taylor (2014) håller med om detta 

då användningen av e-redovisning har börjat blivit allt mer utbredd, vilket har lett till att 

informationen överförts till elektroniska medier. Detta har gjort att användningen av dator i 

redovisningen gjort arbetet effektivt och tidsbesparande.  

 

Att minska användningen av papper i arbetet och istället hantera digitala dokument har 

förenklat sättet att arbeta på för de verksamma inom redovisningsyrket. Det är mer flexibelt för 

de när tillgången till kundernas material kan tas fram även om de inte befinner sig på 

arbetsplatsen (Antoinette 2013).   

 

Stanciu och Bran (2015) tillägger att oavsett om det handlar om ett stort multinationellt företag 

eller den lilla redovisningsbyrån sköter redovisningskonsulterna sitt arbete med hjälp av olika 

redovisningsprogram i datorn där hela redovisningsprocessen som själva bokföringsarbetet, 

dokumentering och information sköts med stöd av program. Early (2015) håller med om att 
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digitaliseringen påverkar hur organisationerna jobbar för att kunna konkurrera och vidhåller att 

redovisningen alltmer handlar om att analysera och övervaka än att själva framställa data.  

 

IT (Informationsteknologin) börjar sprida sig längre än datorn och nätverkstekniken som den 

ser ut idag. Redovisningen har sett stora framsteg av denna tillväxt då redovisnings mjukvaror 

som automatiserar pappers- och bokföringsböcker har en mängd funktioner som gör att 

programmen utformas till att passa organisationen. Bokföringssystemen har även förbättrat 

användbarheten i redovisningen då aktualiteten ökat i bokföringsinformationen. Genom denna 

förbättring ges även rapporter och analyser ut med en korrekt bild av den nuvarande 

verksamheten. Systemen har även interna kontroll och balansåtgärder som ser till att alla 

transaktioner och konton är balanserade innan rapporter färdigställs (Ghasemi, Shafeiepour, 

Aslani & Barvayeh, 2011) 

 

2.3 Kompetens 
De som arbetar inom redovisningsprofessionen måste ha rätt kompetens för att klara 

utmaningarna som de ställs inför på grund av digitaliseringens framfart (Stanciu & Bran, 2015). 

Pan och Seow (2016) håller med om att redovisningskonsulter måste ha rätt kunskap om ny 

teknologi och att redovisningsprofessionen är starkt påverkat av en ökad digitalisering i och 

med dataprogram och applikationer och att det då inte är så konstigt att kunskapen för att 

hantera det förändras. Både nuvarande personer verksamma i redovisningsyrket som dagens 

studenter måste lära sig att arbeta med den nya framväxande tekniken (Early, 2015). 

 

Även om datorerna sköter mycket av arbetet finns det behov av mänsklig aktivitet när det 

kommer till övervakning och analys (Richins et. al. 2017). Brynjolfsson och McAfee (2012) 

tillägger att människorna kan fylla luckorna där datorerna har sina svagheter som bland annat 

att använda intuition och vara kreativa när de får kommandon utanför sina förprogrammerade 

program. De visar på hur samarbetet mellan människa och teknologi behövs genom exemplet 

med schackutmaningen mellan människan och roboten. De anser att varken människan eller 

roboten är den bästa schackspelaren utan istället är det en grupp av människor som använder 

datorer som är den starkaste. 

 

Richins et. al. (2017) höjer ett varningens finger till redovisningsprofessionen genom att hävda 

att utan rätt kunskap inom det digitala riskerar de att deras anställningar övertas av de som är 
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experter inom datakunskap. Stanciu och Bran (2015) hävdar också att de som verkar inom yrket 

måste vara öppna och positivt inställda till förändringar för att kunna tillgodogöra sig kunskap 

om informationstekniken och de digitala lösningarna.  

 

Sandulli et. al. (2013) anser att den digitala förändringen skapar behov av välutbildad personal 

i organisationerna då de har lättare att hantera uppgifter som förändras och inte går på rutin. 

Vidare betonar Richins et. al. (2017) att det blir allt viktigare att kunna tolka och förstå 

information inom professionen men även vilka organisationens strategier och riktlinjer är. De 

anser att nyckeln för verksamma i redovisningsbranschen är att öka sin kompetens i att kunna 

analysera data men visar även på att det krävs kunskap inom exempelvis programmering för att 

kunna kommunicera med de som är experter inom IT-området. 

 

Stanciu och Bran (2015), Richins et. al. (2017) hävdar att de som är verksamma i 

redovisningsyrket måste få tillgång till kontinuerlig träning inom IT-området. Richins et al. 

(2017 se Burton et al. 2015) förmedlar hur en del företag inom redovisning tränar sina anställda 

genom att låta de flytta runt på olika positioner vilket då leder till en bättre förståelse för 

företaget och samtidigt höjer de anställdas kompetens. Za et. al. (2014 se Skule 2004) anser att 

det informella lärandet i organisationer är det viktigaste sättet att generera kunskap och den 

kompetens som krävs av en anställd på en arbetsplats. Za et. al. (2014) menar vidare att digitala 

verktyg som olika plattformar och diskussionsforum har gjort det enklare för människor att lära 

sig av varandra och genom det få tillgång till ny kunskap.  

 

2.4 Organisationsförändring och förändringsmotstånd  
Stanciu och Bran (2015) anser att det är mycket viktigt att kunna utveckla och förändra 

organisationen när det behövs för att behålla sin konkurrenskraft. Wee och Taylor (2017 se 

Herold & Fedor 2008) definierar innebörden av begreppet organisationsförändring som en 

förändring av befintliga arbetsrutiner och strategier som påverkar hela organisationen.  

 

När IT introducerats till en organisation leder det ofta till att organisationens struktur och form 

ändras. Speciellt då organisatoriska komponenter så som rutiner och roller blir en del av 

tekniken detta skapar en materiell aspekt som spelar en stor roll i organisatorisk förändring. 

Även att olika teknologier har olika egenskaper kan leda till att teknologin som ska studeras 
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kommer att påverka vad man lär sig av att studera teknologins effekt på organisationer (Volkoff, 

Strong & Elmes, 2007). 

 

Men varför uppstår organisationsförändringar? Shah, Irani och Sharif (2017 se Drucker 1999) 

hävdar att organisationer behöver förändras för att kunna hantera den tekniska utvecklingen 

som har pågått och kommer pågå i framtiden. De håller med Stanciu och Bran (2015) om att 

organisationernas konkurrenssituation tvingar fram förändringar för att inte hamna efter. Wee 

och Taylor (2017) har en annan syn på varför organisationsförändringar uppstår. De menar att 

förändringen också kan komma inifrån organisationen. Istället för att anpassa sig efter hur 

omvärlden förändras anser de att små ständiga förändringar i arbetsrutinerna bland de anställda 

leder i slutändan fram till en större organisationsförändring. Shah et. al. (2017) tillägger att 

digitaliseringen är en av orsakerna till förändring. Samtidigt har den skapat större möjligheter 

för organisationer att lyckas genom digitala verktyg som hjälper till att skapa förståelse för 

vilken inställning och attityd deras anställda har till förändring. Stanciu och Bran (2015) anser 

det mycket viktigt att kunna utveckla och förändra organisationen när det behövs för att behålla 

sin konkurrenskraft. 

 

Will (2017 se Dijk & Dick 2009) menar att vid en förändring i organisationen stöter ofta 

ledningen på motstånd från de anställda. När arbetsrutinerna ändras kan det kännas som att det 

förra arbetssättet var ineffektivt och då kan den anställde ta det personligt och se det som att de 

gjort ett dåligt jobb. När förändringar sker kan också arbetskollegor splittras vilket kan leda till 

oro och en ökad stress. Motståndet kan även komma från de anställda för att de har en annan 

uppfattning än ledningen om hur förändringen ska hanteras. Will (2017 se Ford et al. 2008) 

tillägger att de anställda kanske inte ens anser att det behövs en organisationsförändring. Will 

(2017 se Sonntag & Stegmaier 2007) säger vidare att när en individ måste lära sig nya saker 

uppstår en negativ inställning till det då de är trygga i det de alltid har gjort och ser det nya som 

något tråkigt. Svenningsson och Sörgärde (2015) tillägger att motstånd kan bero på att 

meningen eller avsikten inte förstås med abstrakta och allmänna förändringsdirektiv vilket leder 

till att de anställda tvingas lägga ner mycket tid för att få en tydlig bild av vad som faktiskt 

måste förändras. Planer och syften omtolkas alltid mot den nuvarande bakgrunden och med 

hänsyn till tidigare erfarenheter och intressen involveras i förändringsprocesserna. 
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Shah et. al. (2017) framhåller vissa egenskaper hos de anställda för att enklare kunna klara av 

omställningen. De lyfter bland annat fram hanteringen av sociala relationer, problemlösning 

och att inneha ett bra självförtroende. Will (2017) tillägger att det även krävs vissa egenskaper 

hos chefer för att kunna hantera motståndet som kan uppstå. Det anser att de behöver ha en god 

kommunikationsförmåga och ett nära deltagande i processen men även att kunna organisera 

och leda på ett sånt sätt att det främjar för samarbete. 

 

2.5 Professionsteorin  
Professionsteorin är en teori som har stor betydelse för redovisningen, denna betydelse ligger 

inte i varför vissa val görs utan om varför yrkeskategorierna formar sig och utvecklas 

professionella aktörer och grupper. Till exempel är redovisningskonsulter en yrkeskategori som 

har börjat formaliserats under de senaste åren. Inom professionsteorin är det normalt att 

diskutera professionen som en yrkeskategori som sammanförs genom olika egenskaper vilket 

skapar gränser mot omgivningen via dessa egenskaper Exempel kan vara:  

- Bestämda utbildningskrav för tillträde till professionen  

- Särskilda auktorisationskrav som professionen själva formulerar och kontrollerar 

- Gemensam etik  

- Ett gemensamt språk 

- Kvalitetskrav för arbetet som definieras av professionen själv  

- Kontroll mekanismer som ligger inom professionens domän. 

 

Professionslogiken kan som organisatorisk logik ses som ett alternativ till marknad och 

byråkratisk logik. Genom att professionen definierar innehållet i kvalitetskraven på den 

professionella verksamheten dvs. vem som styr, hur den styrs och utifrån vilka kriterier 

(Frostensson, 2015).  

 

Brante (1992) menar att teknisk utveckling, den kulturella omgivningen och organisationernas 

verksamhet och strategier har bidragit till att yrken/professioner förändras. Abbott (1988) 

lägger till en dimension till genom att hävda att förändringen också beror på att olika 

yrkesgrupper hotar varandras kontroll, där striden de emellan skapar förändringar.  

 

Samhället har gått mer mot att handla om kunskap och information där utbildning, kompetens 

och teknisk utveckling är viktiga punkter som måste existera för att samhället ska fortsätta sin 

utveckling även i framtiden (Brante 1992). Abbott (1988) anser att nyckeln för att förstå 
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förändringar inom professionen är att analysera själva arbetsuppgifterna som ryms inom yrket. 

Han menar vidare att när förändringar uppstår i sättet att arbeta är det vissa delar inom yrket 

som kan bli rutinarbete och vissa delar försvinner helt medan andra utarbetas, förändras och 

utvecklas till att sedermera definieras som huvudkärnan i yrket.  

 

Det finns en stark samhörighetskänsla och yrkesetik för de människor som ingår i en profession. 

Det tar lång tid för professioner att växa fram och själva processen kännetecknas av 

yrkesgruppen får ett bevis på att de har kunskapen för att klara av sitt yrke i motsats till de som 

står utanför. När förändringar uppstår kan deras erkännande inom yrket hotas (Brante 1992). 

Denis, Langley och Cazale (1996) menar att människor inom professionen försöker automatiskt 

motverka de förändringar som uppstår då de försöker försvara sina positioner. För att kunna 

hantera förändringarna menar de att det krävs stöd i form av kunskap inom ledningen vilket då 

skapar förtroende och sedermera en lyckad övergång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

3. Metod  
 

Detta kapitel belyser undersökningsmetoden som kommer användas vid insamling av data till 
studien. Vidare kommer analysmetoden och analysmodellen förklaras och avslutningsvis sker 
en diskussion av den valda metoden.  
3.1 Ämnesval  
När val av ämne bestämdes skulle det vara ett aktuellt ämne som inte var så omtalat därav blev 

huvudämnet digitaliseringen inom redovisningsprofessionen. Vidare bestämdes det att studien 

skulle innefatta hur arbetssätt och kompetens påverkas av digitaliseringen samt hur 

organisationerna hanterar det motstånd som uppstår vid förändring. Efter forskning inom ämnet 

fanns många artiklar som förklarade samma problem och att redovisningsprofessionen 

förändras ständigt till följd av digitaliseringen, vilket gjorde det intressant att studera. För att 

hitta relevant information så användes olika databaser såsom, Primo, Emerald Journals, Econlit 

och Business Source Primer. Vi tyckte att dessa databaser var de bäst lämpande för vårat ämne. 

Sökord som användes för att hitta väsentlig information var:  

 

Digitalization, Accounting today, Organization change, Accounting profession, Digital 

accounting, Technological change.  

 

3.2 Undersökningsdesign 
Undersökningen skedde genom kvalitativ forskningsmetod där det undersöktes hur 

redovisningsprofessionen påverkas av digitalisering och vilka förändringar som sker inom 

elementen arbetssätt och kompetens. Kvalitativ forskningsmetod användes för att det bäst 

passar till problemområdet där det skulle vara svårt att mäta förändringar i abstrakta ämnen. En 

kvalitativ forskningsstrategi innebär att främst samlas data in genom ord och satsar mer på det 

än att samla in mycket data (Bryman & Bell, 2015). 

 

Personliga intervjuer användes där Bryman och Bell (2015) poängterar att det måste väljas noga 

vilka som ska intervjuas och vilken information som är relevant för just det avseende som ska 

studeras vilket i sin tur kommer leda till att ointressant information kommer att exkluderas.  

 

Vid valet av vilken metod som skulle väljas för att samla in data var det inte helt självklart att 

det skulle bli via intervjuer. Enkätundersökning diskuterades också då vi säkerligen hade nått 

ut till många fler. Bryman (2011) påvisar att det är svårt att få ut mycket information av en 
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enkätundersökning då många frågor i formuläret tenderar att göra det ointressant för den som 

ska svara på frågorna. Dessutom går det inte att ställa uppföljningsfrågor för att på så sätt få 

djupare svar. De här var de största anledningarna till att valet föll på intervjuer istället och 

eftersom vi ville få ut så mycket information som möjligt ville vi kunna ställa motfrågor 

beroende på vart samtalet ledde.  

 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. Bryman (2011) beskriver en 

semistrukturerad intervju som en lista med förutbestämda frågor, men att de kan komma i en 

annan ordning och nya frågor kan uppstå beroende på vilken riktning intervjun tar. Anledningen 

till valet av semistrukturerade intervjuer var för att få fram så mycket information om ämnet 

som möjligt. Bryman (2011) styrker detta genom att påvisa att fördelen med detta val är att det 

är en väldigt flexibel lösning. Eftersom frågorna inte är bestämda som vid en 

enkätundersökning, så innebär det att beroende på hur samtalet fortlöper kan det uppstå nya 

frågor som inte funnits med i intervjuguiden innan. Respondenten har lättare för att utveckla 

sina svar då motfrågor ställs och fylligare information ges än om det måste skrivas ned.  

 

3.3 Respondenturval  
När respondenter skulle väljas bestämdes det först och främst att vi skulle avgränsa oss till de 

större byråerna. De större byråerna valdes för att de har ett stort krav gällande digitaliseringen 

där deras kunder efterfrågar att de ska vara så innovativa som möjligt annars går man över till 

en konkurrent som har bättre lösningar. En annan anledning till det var också att de är ledande 

i redovisningsbranschen och vi ansåg att de har mest kunskap om ämnet vi ville studera. Efter 

att det var bestämt skickades mail till de större byråerna i Örebro som i stort sätt gav oss 

möjlighet att själva välja ut vilka som skulle intervjuas. Respondenter valdes med omsorg då 

fokus var på att få mycket information om hur organisationen påverkas och inte endast den 

enskilda individens uppfattning. Därför valdes en kontorschef och en personalchef då de arbetar 

med att få in nya arbetssätt och ny kompetens i organisationen och hur det förändras till följd 

av det. Vilket gjorde att två av respondenterna innehar dessa kunskaper. För att sedan få in 

perspektivet från den enskilda individens synvinkel så valdes även en redovisningskonsult för 

att se hur denna person uppfattar att yrkesrollen har påverkats.  

 

Vid begränsning av enheter i en undersökning brukar det kallas för urval, då det blir alldeles 

för tidskrävande och kostsamt att undersöka alla enheter (Løvås, 2006). Urvalet i denna studien 

kommer begränsas till större redovisningsbyråer i Örebro.  Urvalet kommer vara ett strategiskt 



20 

 

urval då respondenterna inte dragits slumpmässigt ur populationen samtidigt är ett strategiskt 

urval ett icke-sannolikhetsurval och därmed kan ingen sannolikhet urskiljas (Christensen, 

Engdahl & Haglund, 2010). De olika respondenterna kommer från olika redovisningsbyråer 

och olika arbetsområden vilket gjorde det möjligt att göra en statistisk inferens, vilket innebär 

att kunna överföra fakta från urvalet till kunskap om populationen (Løvås, 2006). 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Vid utformning av vår intervjuguide (Bilaga 1 och Bilaga 2) utgick vi från vår analysmodell. 

Detta för att få svar på de frågor som är relevanta för den här studien. Frågor ställdes därmed 

som handlade om begreppen digitalisering, arbetssätt, kompetens och organisationsförändring. 

Vi ville ha korta och enkla frågor för att få en så klar och rättvis bild av respondentens svar.  

Anledningen till att två intervjuguider skapades var för att frågorna i den första intervjuguiden 

innehöll frågor som endast passade cheferna och frågorna behövdes ställas annorlunda för att 

passa en redovisningskonsult som inte hade lika mycket erfarenhet av organisationen. Olsson 

& Sörensen (2011) håller med om det då de anser att målet med en intervju är att få fram rätt 

bild som respondenten vill förmedla och sedan kan intervjuaren föra den vidare.  

 

Under intervjuerna användes uppföljningsfrågor för att få ut så mycket information som 

möjligt. Kvale & Brinkmann (2009) menar på att svaren som ges kan genom motfrågor 

beskrivas vidare och ge upphov till information som annars skulle ha utelämnats. Vid 

intervjuerna var vi intresserade och pålästa för att göra intervjupersonen engagerad och positivt 

inställd till att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Kvale & Brinkmann (2009) 

instämmer och anser att det är det bästa sättet för att visa respekt för den som blir intervjuad 

och samtidigt få den att känna sig motiverad till att avslöja sina erfarenheter och känslor för 

någon de inte känner.  
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3.5 Operationalisering  
Tabell 1. Operationalisering  

Fråga  Teori Begrepp Besvarar 

1-4 - - Bakgrundsfrågor  

5-10 Digitalisering Utveckling, effektivitet.  Utveckling till följd av 
digitaliseringen, Fördelar/nackdelar 
med digitaliseringen, effektivisering 
av arbetet.  

11-15 Kompetens  Utbildning, stöd, 
kompetensutveckling. 

Vilken typ av kompetens som 
eftersträvas, hur arbetar 
organisationerna för att ge sina 
anställda rätt kompetens.  

16-22 Arbetssätt System, kunder, tjänster 
till kunder,   

Hur organisationerna byggt upp sitt 
arbetssätt, hur de utvecklar 
arbetssättet när man inför ny 
teknik/system.  

23-25 Organisationsför
ändring och 
förändringsmots
tånd. 

Förändringsmotstånd, 
utveckling av 
organisation, förändring 
av strukturen i 
organisationen.   

Förändring inom organisationen till 
följd av digitalisering, hur företagen 
arbetar mot motstånd till 
förändringar.  

26 - - Framtidsutsikter för 
redovisningsprofessionen 

 

3.6 Analysmetod 
Analysen är den del som gör att svaren som intervjupersonen ger sedan leder fram till slutsatsen 

som forskaren för fram till sin tilltänkta målgrupp. Att analysera betyder helt enkelt att bryta 

ner informationen i olika delar (Kvale & Brinkmann, 2009). För att lättare kunna tolka teorierna 

till den insamlade empirin skapades en analysmodell som följer nedan (Figur 1). Som tidigare 

nämnts under avsnittet 1.5 Avgränsning kommer detta avgränsas till hur digitaliseringen 

påverkar arbetssätt, kompetens och hur förändringen som då uppstår hanteras för att studien 

inte ska bli allt för utbredd.  

 

Arbetssätt valdes för att det är det främsta som förändras vid introduktion av ny teknik. Vidare 

valdes kompetens då det kan vara intressant att studera hur man måste lära sig nya saker för att 

ny teknik tillkommer i arbetet. Sedan studeras hur ledningen hanterar förändringen som detta 

medför då det kan vara svårt att få alla anställda att förstå vikten av förändring.   
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För att analysera resultaten från datainsamlingen transkriberades informationen från 

inspelningen av våra intervjuer. Vi fick då tillgång till hela materialet och kunde sedan välja ut 

vad som var väsentligt för just vårt arbete. När all empiri var nedskriven påbörjades en analys 

med hjälp av modellen som visas nedan och dess teori. Sedan tolkades svaren från intervjuerna 

för att få fram en slutsats.  

 

Som tidigare nämnts har studien avgränsats till begreppen arbetssätt och kompetens i att försöka 

förstå hur digitaliseringen har påverkat redovisningsprofessionen. Av modellen kan det 

analyseras att digitaliseringen påverkar sättet att arbeta och de kompetenser som krävs vilket 

kommer leda till förändringar inom redovisningsprofessionen. Då digitaliseringen införs inom 

de olika organisationerna förändras därmed strukturen genom att arbetet utförs på ett 

annorlunda sätt och då måste organisationen hantera motståndet till de förändringar som 

uppstår. Som Guthrie & Parker (2016) säger har digitaliseringen förändrat sättet vi numera 

arbetar på och därför studeras det hur arbetssättet har förändrats inom professionen. Stanciu & 

Bran (2015) anser att de som är verksamma inom redovisningsyrket måste skaffa sig rätt 

kompetens och då undersöks vilken typ av kompetens som eftersträvas inom professionen. Will 

(2017) menar vidare att när sättet att arbeta förändras och det krävs en annan kompetens uppstår 

det ofta motstånd från de anställda mot förändringarna. Det intressanta är då att studera hur 

organisationen hanterar förändringen. Nedan följer en figur över analysmodellen.  

 

 

       Digitalisering  

  

 

         Arbetssätt                                Kompetens       

 

 

 Redovisningsprofessionen  

 

 

Organisationsförändring och förändringsmotstånd  

 

Figur 1. Analysmodell över digitaliseringens påverkan på redovisningsprofessionen.  
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3.7 Metoddiskussion 
Det som var bra med den data som samlades in var att det dels var respondenter som hade 

erfarenhet inom ämnet men också att de alla var från olika byråer. Vilket Bryman & Bell (2015) 

tar upp som en svaghet att om endast en organisation studeras kan det inte generaliseras och 

säga att det är så för alla organisationer när det sedan analyseras.   

 

Såklart finns det också nackdelar med detta val av metod. Kvale & Brinkmann (2009) visar på 

att den som blir intervjuad kan undanhålla information. Även maktasymmetri ser de som ett 

problem där en kvalitativ intervju inte är som ett vanligt öppet samtal där de inblandade har lika 

mycket att säga till om. De menar på att den som intervjuar är den som bestämmer vilka frågor 

som ska ställas och när intervjun är slut, vilket kan leda till en vinklad/ledande intervju. Olsson 

& Sörensen (2011) tillägger att vid en intervju kan det hända att felkällor uppstår då 

respondentens svar inte alltid är helt lätt att tolka. Dessutom är det svårt att veta hur mycket tid 

intervjupersonen har, den kanske är stressad och har andra viktiga saker att uträtta och svaren 

kan då avvika från om personen haft en mer lugn och avstressad inställning. Då två av våra 

respondenter var chefer skulle ovanstående kritik kunna stämma in väl då chefsjobb associeras 

med tidspress men vi fick uppfattningen att de var lugna och trevliga och gav oss verkligen tid 

till att ställa de frågor vi ville ha svar på.  

 

Ytterligare kritik mot denna typ av metod är att den oftast kan bli för subjektiv då den endast 

bygger på vad forskarna anser vara viktigt utan att också bygga upp en relation till de studeras 

ju längre tiden fortlöper. Först börjar den kvalitativa undersökningen väldigt brett för att sedan 

avsmalnas och konsumenten av studien får några ledtrådar om varför vissa aspekter valdes 

istället för andra (Bryman & Bell, 2015).   

 
Det finns alltid saker som hade kunde gjorts bättre men vi tycker att vi förberedde oss väl inför 

intervjuerna med att få till frågor som var väl anpassade till teorierna och begreppen som valts. 

Vid valet av vilka intervjupersoner som skulle medverka i studien går det alltid att kritisera och 

hävda att det skulle vara några andra, men vi anser att valet av två chefer och en 

redovisningskonsult på några av de stora ledande redovisningsbyråerna gav en bra och tydlig 

bild av hur digitaliseringen påverkar redovisningsprofessionen.    
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Då vi valde att göra tre interjuver kan det ses som att det inte var tillräckligt. Men vi ville inrikta 

oss på kvalitet och göra färre intervjuer som var riktigt bra, mer än att göra många med sämre 

kvalitet som vi tror lätt hade kunnat blivit fallet. Kvale & Brinkmann (2009) instämmer i det, 

där de anser att många intervjustudier skulle ha uppnått bättre kvalitet genom mindre antal 

interjuver samtidigt som de då kunde ha lagt mer fokus på att planera och analysera 

intervjuerna.  
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4. Empiri  
Detta kapitel kommer att presentera resultatet av intervjuerna. Empirin kommer delas upp efter 
de teoretiska områdena och respondenternas svar kommer blandas under varje del. 
Innan empirin presenteras kommer respondenterna kort att introduceras nedan.  

 

Intervjurespondenter:  

Martin Ingberg, kontorschef på KPMG Örebro  

Pernilla Gillstam, personalchef på Ernst and Young Örebro  

Redovisningskonsulten, anonym respondent på en redovisningsbyrå 

 

Genom empiri och analys  kommer respondenterna benämnas som Ingberg, Gillstam och 

redovisningskonsulten.  

 

4.1 Digitalisering  
Martin Ingberg menar att begreppet digitalisering för honom är att de numera nästan arbetar 

papperslöst. När byrån flyttade till en ny lokal vart trycket på att bli allt mer digitala högre då 

det inte längre fanns lika mycket plats att förvara pärmarna på längre. Han tror att byrån 

kommer bli helt papperslös inom en snar framtid dock gäller det att kunderna också blir allt 

mer digitala så att hela flödet blir digitalt. De gör redan digitala bokslut då allt scannas in i 

datorn i eller servern men om materialet består av mycket papper tar den processen längre tid. 

Ingberg anser också att med allt mindre pappershantering blir han mycket mer flexibel vilket 

är en fördel då han även brukar jobba på kontoret i Karlskoga och hemifrån på kvällarna. 

 

Pernilla Gillstam är inne på samma spår där hon ser på begreppet som att de har kunder som 

numera är helt digitala och att de därmed inte har några pärmar med papper för de. Dock finns 

det fortfarande en hel del kunder som hänger kvar i det gamla då det känner sig trygga i det. 

Men antalet positivt inställda till det papperslösa ökar hela tiden. Hon menar också att hela 

samhället utvecklas mot det digitala hållet och att det märks tydligt när det kommer in yngre 

personer på byrån att de har andra kunskaper om teknologi då de helt enkelt är uppväxta med 

det på ett annat sätt.  Även redovisningskonsulten anser att digitalisering innebär att arbeta 

papperslöst och att processen förenklas samtidigt som det är miljövänligt och smidigt när både 

konsult och kund får samma flöde och lätt kan komma åt materialet. 
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Ingberg hävdar att digitaliseringen har gjort arbetet mycket mer effektivt och att de endast 

sparar de viktigaste dokumenten. Arbetet blir roligare helt enkelt och känslan att vara delaktig 

i framtiden gör det stimulerande att vara och med och bidra. Gillstam håller med om att det är 

mer effektivt och roligt att jobba när de tråkiga rutinmässiga arbetsuppgifterna som att sitta och 

stansa numera sköts av systemen till en låg kostnad. Redovisningskonsulten instämmer i detta 

påstående då hen menar att digitaliseringen gjort att mycket ren bokföring upphört och att det 

istället mer handlar om att hålla koll på systemen och se över eventuella avvikelser. 

 

Samtidigt påpekar Gillstam att tekniken utvecklas snabbare än vad lagarna gör och det skapar 

en irritation i arbetet. Hon anser också att man blir sårbar av den utökade digitaliseringen om 

fel uppstår och visar genom en händelse de hade på kontoret där ett enkelt strömavbrott slog ut 

systemen och skapade oreda för ett tag framöver med inläsningen av fakturor. Ingberg ser också 

risker med fel i systemen och avbrott men betonar vikten av att ständigt dra säkerhetskopior för 

att skydda sig. Han säger vidare att om inte tekniken fungerar när han är hos en kund så kan 

han inte fortsätta men som förr om det hade handlat om papper hade han kunnat fortsätta jobba.   

Gillstam anser att det gäller att hänga med i utvecklingen av teknologin annars kommer 

kunderna bara bli färre och därmed leda till att organisationen går mot sin egen död. Den 

teknologiska utvecklingen som vi upplever nu är bara början så det gäller att anpassa sig efter 

det för att stå konkurrenskraftiga. Ingberg instämmer och tillägger att branschen är mer 

konkurrensutsatt numera och att det då är jätteviktigt. Han lyfter även fram ett annat argument 

för att hålla sig i framkant i utvecklingen, nämligen att det är viktigt för att kunna locka till sig 

yngre medarbetare när det ska rekryteras. 

  

4.2 Arbetssätt 
På Ernst & Young har huvudledningen tagit fram bra grundförutsättningar för att kunna arbeta 

mer digitalt och sen är det upp till varje kontor att bestämma själv vilka delar som ska ingå men 

samtidigt menar Gillstam att de egentligen inte har något val utan det digitala arbetssättet är 

något som bara kommer öka. Nyckeln till en lyckad övergång till det digitala menar hon är att 

de har bra system och bra stöd från ledningen som pushar på. 

 
Ingberg förklarar att på KPMG sitter de alltmer med datorn till följd av digitaliseringen 

samtidigt som de då inte alls skriver lika mycket med penna som nästan enbart används vid 

underskrifter, men även detta håller på att försvinna då de internt börjat med digitala signaturer. 
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Detta underlättar mycket då de tidigare varit tvungna att skriva ut, signera och scanna in men i 

och med en digital signatur slipper de flera steg samtidigt som de använder sig av mycket 

mindre papper. Sedan måste all bokföring sparas i tio år vilket gör att det måste sparas rätt i 

systemen istället och då är det viktig att systemen klarar av det. Ingberg menar på att 

övergången inte varit enbart lyckad utan förklarar även att de haft en del problem vid byte av 

system samtidigt som de digitala kopiorna tar mycket utrymme. Redovisningskonsulten menar 

att de räknar allt mindre och att systemen nu gör det åt en. Vilket har lett till att de istället kan 

arbeta med mer rådgivning istället för endast bokföring.  

 

Gillstam tycker att användandet av allt mindre papper symboliserar den alltmer utökade 

digitaliseringen väl. Det gäller att försöka tänka i nya banor som istället för att använda papper 

går det lika bra att bara spara ner en PDF, dessutom finns det många olika program där 

noteringar och överstrykningar kan göras. Hon förmedlar att det minskar hela tiden men 

samtidigt är det vissa moment som fortfarande inkluderar papper som vid exempelvis 

upprättandet av årsredovisningen där de behöver pricka av och printa vissa saker. Även 

förvaringen av papper har förändrats mycket där endast ett antal viktiga papper/dokument 

sparas. Gillstam anser att det leder till att de blir mer mobila då de slipper springa och leta i 

pärmar och kan jobba mycket enklare och smidigare från olika platser där de kan koppla upp 

sig istället för att de måste vara på just kontoret. 

 

På redovisningskonsultens byrå används det fortfarande en del papper i arbetet på grund av 

lagen men det är betydligt mindre än förut. Det finns en strävan att bli helt pappersfria och just 

nu är det bara det som är krav enligt lag som skrivs ut men inte mer än det.   

 

Ingberg håller med om att de är mer flexibla numera när användandet av papper minskar. Han 

menar att förut när han skulle jobba hemifrån en kväll var han tvungen att tänka på vilka pärmar 

som var viktiga att ha med sig och samtidigt släpa de fram och tillbaka från kontoret. Numera 

är det bara att plocka upp datorn och sätta igång då allt material finns där vilket gör det väldigt 

smidigt och enkelt. På KPMG finns det ett uttalat mål att bli helt pappersfria vilket skyndades 

på när de bytte kontor för några månader sen och inte hade tillgång till lika stor yta längre för 

förvaring av papper och liknande. Ingberg uppskattar att de är ca 80 procent digitala idag men 

för att nå hela vägen behöver även deras kunder bli det.  
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Gillstam tillägger att det är just kunderna som gör det svårt att helt ställa om. På Ernst & Young 

finns det också en målsättning att sluta använda papper men då flera kunder som varit med 

länge känner sig tryggare att använda papper är det svårt att nå hela vägen fram. De flesta 

kunder och speciellt de nya som de visar de digitala lösningarna för tycker det är jättebra och 

inser de stora fördelarna. Gillstam hävdar att det gäller att försöka få de äldre kunderna att inse 

att de tjänar på de här tjänsterna då de är mer effektiva och inte tar lika mycket tid att genomföra 

vilket i slutändan leder till att kunden får en minskad kostnad. Ingberg instämmer i att en del 

äldre kunder är svårare att få in på det digitala spåret men poängterar även att han tror att en del 

medarbetare som personligen inte tycker systemen passar några av de äldre kunderna ser det 

som en ursäkt då de själva är rädda för förändring. 

 

Ernst & Young erbjuder sina kunder flera digitala tjänster där leverantörscanning är den tjänst 

som sparar mest tid mot förut då det var ganska tidskrävande för många företag där det skulle 

sprättas kuvert, det skulle granskas, registreras och sedan betalas där det krävdes manuell 

inmatning av OCR-nummer och liknande. Fakturorna scannas och registreras direkt i 

programmet som gör det väldigt mycket smidigare. Gillberg menar att det finns ingen anledning 

till att sitta och stansa de där långa numren längre då systemen sköter det.  

 

Ingbergs intryck från leverantörscanning är att det är den tjänsten som ökar mest just nu där 

kunderna tycker det är skönt att slippa hantera pappersfakturorna. En annan tjänst som KPMG 

erbjuder är kvittoscanning där kunden kan ta kort på kvittot med telefonen och sen skicka in 

det och få kostnaden direkt istället för att vänta en till två månader. Tyvärr har den snabba 

utvecklingen av teknologin skapat problem då bokföringslagen inte hänger med. Ingberg menar 

att det går alltför trögt för att dessa tjänster ska tjäna sitt syfte då lagen säger att kunden ändå 

måste spara sitt ursprungliga kvitto.  

 

På byrån där redovisningskonsulten jobbar är målet att få alla kunder att bli digitala och de tar 

ett steg i taget i rätt riktning då det är många som är öppna för det. Alla rapporter kan numera 

ses digitalt och kunderna kan få kontakt med byrån direkt via en portal. Systemen fungerar som 

ett stöd i arbetet med mycket automathanteringar som exempelvis momskoder som inte behöver 

knackas in utan de räknas ut och förs in automatiskt, samtidigt som varningar kommer upp om 

det är nåt som avviker. Hen nämner också de digitala tjänsterna kvitto och leverantörsscanning 

som något som idag är ganska vanligt. Men samtidigt följer dock inte bokföringslagen den 

utveckling som skett den senaste tiden.  
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Gillstam ser samma problem som övriga och menar att lagen är som en broms vilket leder till 

att det tar längre tid för kunder att bli digitala. Men hon lyfter fram andra moment som funkar 

bättre och har förändrats mycket, som bankbetalningar där det idag skapas en betalfil från 

systemet som sen laddas upp på banken direkt och då skickas det ett mail till kunden att den 

har en fil att godkänna. Kassarapporter är en annan del där det hänt mycket som med hjälp av 

system fås genom direktöverföring istället för att sitta manuellt med rapporterna. 

 

KPMG har numera en integrerad bokföringstjänst där kunden bjuds in och sedan kommer de 

överens om vilka delar de ska sköta själv och vilka uppgifter byrån ska utföra. Ingberg tycker 

även att bankintegrationen har kommit långt där bokföringsprogrammen kopplas ihop med 

bankerna så att när in och utbetalningar kommer så bokförs transaktionen automatiskt mellan 

banken och systemet. Sen är det bara för den som sitter och bokför att gå igenom en 

avvikelselista om det är något belopp som fastnat. Ingberg betonar att det är åt det hållet det är 

på väg dvs mer av att kontrollera systemen än att utföra uppgifterna själv. Allting blir allt mer 

effektivt och utvecklingen av artificiell intelligens håller på att prövas vilket kommer leda till 

ännu mer digitalisering inom redovisningsyrket. 

 

Gillstam anser att det digitala sättet att arbeta har frigjort tid till annat som en bättre kundkontakt 

och uppföljning. Det blir en bättre dialog där mer tid finns till telefongenomgångar där de 

diskuterar och analyserar grafer och liknande. Dessutom menar Gillstam att det digitala 

arbetssättet är något som båda parter tjänar på då vissa delar av processen sköts av systemen 

behöver inte kunden betala för lika många timmar samtidigt som fler tjänster uppstår som 

företaget kan ta betalt för istället.   

 

4.3 Kompetens  
Ingberg tycker att det finns behov av kompetensutveckling till följd av digitaliseringen och han 

anser även att de äldre medarbetarna har svårare att lära sig de nya programmen än de yngre 

som har mycket lättare att ta till sig teknologiska förändringar. Han menar att det gäller att 

hänga med och se till så att de anställda får tillgång till rätt kompetens. Även om det finns en 

del medarbetare som är lite bekväma så gäller det att nöta på med träning, utveckling och 

utbildning. Ingberg anser att det bästa sättet att lära sig hantera den utökade digitaliseringen är 

att praktiskt träna och jobba i programmen och sedan bygga på med utbildning längs vägen.   
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Gillstam betonar också vikten av kompetensutveckling och påvisar att det senaste året har det 

varit mer utbildning än tidigare år. Hon tror att utbildningen bara kommer öka och bli ännu 

viktigare i framtiden. På Ernst & Young jobbas det intensivt från ledningen med vilka 

kompetenser som kommer behövas i framtiden för att kunna hantera den teknologiska 

utvecklingen. De använder sig i princip bara av interna utbildningar inom byrån men vidhåller 

att det absolut bästa sättet att lära sig hantera systemen är att arbeta med det praktiskt. Sett över 

tid anser hon att kunskapen kommer från ca 70 procent praktisk träning, 20 procent feedback 

och 10 procent utbildning.   

 

Redovisningskonsulten tycker att den interna utbildning som hen fått tillgång till har gjort det 

enkelt att komma in i det digitala sättet att arbeta. Samtidigt menar hen att utbildningen bidragit 

till att konsulterna lärt sig att tänka själva och kan då komma med idéer och tankar om vilka 

brister som finns och vad som kan bli ännu bättre.   

  

KPMG satsar på utbildningar via länk istället för att medarbetarna ska åka iväg på utbildning 

som de sedan glömmer bort efter några veckor. Sedan har de även utrustning för att kunna ha 

videomöten med specialister i Stockholm om det handlar om något som tar ett par timmar att 

gå igenom. Byrån har även så kallade E-champions runt om i Sverige som är extra duktiga på 

de senaste programmen vilket gör att vissa medarbetare blir utbildade i de nya programmen och 

sedan tar de med sig och för vidare kunskapen till sina lokala kontor. 

 

Gillstam är inne på att det rutinmässiga arbetet som börjat försvinna kommer inte finnas kvar 

inom ett par år helt enkelt. Det systemen gör idag kommer fortsätta att utvecklas och vi kommer 

få ut mer av de. Hon hävdar att redovisningsyrket är på väg in i robot-världen som kan likna 

produktionssektorn där mycket robotteknik numera sköter arbetsuppgifter som förut gjordes av 

människor. Gillstam menar vidare att kompetensen som kommer krävas av de anställda är att 

kunna kontrollera och analysera siffrorna som systemen tar fram. Samtidigt som det krävs en 

ökad kompetens inom IT-området hävdar Gillstam att det inte finns något uttalat samarbete 

mellan IT-personal och redovisningskonsulterna för att generera mer kunskap inom området.   

  

Redovisningskonsulten betonar vikten av att ha goda IT-kunskaper för att kunna hantera det 

digitala sättet att arbeta men tillägger samtidigt att systemen är väldigt enkelt gjorda för att alla 

ska kunna förstå och lära sig det. Hen menar vidare att sättet att arbeta mer är på väg mot analys 
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och rådgivning snarare än att sitta och bokföra vilket gör att det kommer krävas mer kompetens 

inom de delarna för att kunna hantera det.   

  

Ingberg håller med om att IT-kunskaper är en viktig och väsentlig del för redovisningskonsulter 

i dagens arbete. Även att systemen tar över arbetsuppgifter vilket gör att de anställda ställs inför 

andra kompetenskrav. Han menare vidare att numera när mer tid ges till att ha en närmare 

kundkontakt ökar konsultrollen och då är de viktigaste egenskaperna att vara utåtriktad och 

kunna hantera kunderna på bästa möjliga sätt.  Systemen gör redan en hel del och kommer göra 

ännu mer i framtiden men det kommer ändå krävas mänsklig personal som programmerar och 

granskar om det blir fel. Ingberg anser att det kommer krävas kompetent personal som är 

välutbildade i att kunna tolka och analysera data i takt med att digitaliseringen fortskrider.   

Gillstam anser också att även om redovisningsyrket är på väg mot att kunna hantera systemen 

där det krävs kunskaper i att tolka och analysera data så är det fortfarande viktigast att vara 

socialt utåtriktad mot kunder och vara öppen för nya saker. 
 

4.4 Organisationsförändring och förändringsmotstånd  
Ingberg tycker att organisationen förändrats till följd av digitaliseringen och att han hela tiden 

får höra mycket om digitaliseringen från ledningen. De sätter upp olika mål med punkter inom 

digitaliseringen för att se hur långt de har kommit då de anser det viktigt att förändra 

organisationen för att stå sig konkurrenskraftiga. Samtidigt som organisationen förändras 

uppstår det motstånd mot förändringarna från vissa av de anställda menar Ingberg och vidhåller 

att det då oftast handlar om de lite äldre medarbetarna som har svårare för de teknologiska 

förändringarna. 

 

Gillstam ser också att det finns ett motstånd när organisationen förändras till att bli mer digital. 

Men hon menar att de personer som inte vill förändras eller inte tycker om denna utveckling 

som nu sker kommer inte vara kvar så länge till. Antingen anpassar de sig eller så lämnar de 

branschen, något annat val finns inte menar hon.  

 

Ingberg påpekar att för att få med sig de som är emot förändringarna brukar han låta de som 

ligger i framkant i utvecklingen smitta av sig på de som är emot det. Men också att sätta upp 

mål som att till exempel få in fem stycken nya kunder i det nya systemet och under året ska 

hela byrån ha totalt hundra kunder som använder det. Dessutom när kunderna är nöjda med de 

nya systemen och lösningarna ger det en extra anledning till att påminna medarbetarna om att 
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det de gör är någonting bra. Sen kommer det alltid motgångar men då handlar det om att försöka 

stötta och få de att kämpa på då förändringen är en process som kan va lite jobbig i början men 

i slutändan kommer göra att arbetet blir både smidigare och effektivare. 

 

På Ernst & Young använder de ungefär samma teknik för att hantera motståndet. De jobbar 

mycket med kunskapsdelning där de som har lyckats med omställningen till det digitala 

arbetssättet får visa de andra att det inte är någon omöjlighet. Tanken med det är också att alla 

ska jobba på samma sätt så att allt inte hänger på en person om den är borta. Gillstam menar att 

när de jobbar digitalt inom organisationen krävs det förändrade rutiner. Numera sköter de 

många kunders betalning till leverantörer och då behöver de finnas på plats vid vissa tidpunkter 

för att det ska betalas i tid och då krävs det att andra kan kliva in och göra det om det behövs. 

Det är en stor förändring mot hur de arbetade förut där bokföringen togs emot en månad senare 

och kunden redan hade betalat sin leverantör. Gillstam menar vidare att det gäller att få alla att 

tro att det är rätt väg att gå men tror att i princip alla har förstått vikten av att förändras för att 

överleva. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska referensramen. 
Analysen är uppdelad i de teoretiska områdena digitalisering, arbetssätt, kompetens och 
organisationsförändring. 
5.1 Digitalisering 
Gray & Rumpe (2015) menar på att hela samhället har förändrats och att digitaliseringen är en 

stor del i människors vardag. Gillstam anser också att samhället förändrats och märker tydligt 

att yngre människor som är uppväxta med det på ett annat sätt kommer in med nya kunskaper 

och är med och bidrar till förändring. Brante (1992) tillägger att samhället går mer mot att 

handla om kunskap och information och att teknisk utveckling, utbildning och kompetens är 

viktiga delar för att utvecklingen ska fortsätta. Freeland et. al. (2014) påpekar samtidigt att 

digitaliseringen inte är något nytt utan att det har pågått en tid och menar vidare att datorerna 

utvecklas hela tiden och kommer fortsätta med det även i framtiden. 

 

Digitalisering är ett begrepp som även är relevant för de allra flesta organisationer och företag 

idag. Den är ett verktyg som skapar möjligheter för organisationen att effektivisera 

produktionen och deras anställda (Meier, 2017). Ingberg, Gillstam och redovisningskonsulten 

instämmer alla i att den utökade digitaliseringen har skapat effektivare sätt att arbeta på. 

Redovisningskonsulten förklarar att dagens system sköter mycket av bokföringen och Gillstam 

tillägger att arbetet har effektiviserats nu när de inte behöver sitta och stansa längre vilket tog 

en hel del tid förut. 

 

För Ingberg innebär digitalisering att arbeta papperslöst där förvaringen av papper har 

förändrats mycket. Förut tog förvaringen av alla pärmar med papper upp mycket yta, men som 

numera lagras i datasystemen. Gillstam håller med om att förvaringen av papper har minskat 

samtidigt som hon påpekar att det hänger på att deras kunder också blir digitala för att minska 

förvaringen av papper ännu mer. Antoinette (2013) styrker att digitaliseringen har påverkat 

arkiveringen av pappersdokument mycket och bidragit till att det blivit smidigare för både de 

anställda och kunderna att komma åt dokumenten. Redovisningskonsulten är inne på samma 

spår med att det har blivit enklare för båda parter när materialet finns lagrat digitalt. Hen ser det 

också ur att större perspektiv i och med att det är mer miljövänligt när mängden av papper 

minskar. 
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Samtidigt som mycket har blivit bättre och effektivare uppstår också risker i och med att de 

flesta av dokumenten sparas digitalt. Det finns en risk att system och program slås ut och det 

gäller då att säkerhetskopiera sina datalagringar för att inte riskera att de försvinner (Antoinette, 

2013). Ingberg betonar vikten av att dra säkerhetskopior för att skydda sig mot fel i systemen 

som kan uppstå. På Ernst & Young där Gillstam arbetar har de haft vissa problem med 

strömavbrott som påverkat systemen och skapat fel när inläsningen av fakturor skulle göras 

vilket medför att det inte är helt riskfritt och bara fördelar med digitaliseringen. 

 

Stanciu & Bran (2015) anser att det är viktigt för företagen i redovisningsbranschen att hänga 

med i utvecklingen av teknologin för att ha möjlighet att kunna konkurrera. Ingberg instämmer 

och förklarar att branschen är väldigt konkurrensutsatt idag och då är det ett måste att utvecklas 

och använda det digitala. Gillstam går ännu längre genom att hävda att redovisningsbyråerna 

kommer gå mot sin egen död om de inte hänger med i utvecklingen och väljer att använda de 

fördelar som digitaliseringen medför. Cöster & Westelius (2016) ser det från en annan vinkel 

där de menar att en ökad digitalisering inom organisationen inte automatiskt kommer att 

generera konkurrensfördelar. Däremot om den hanteras på fel sätt kommer den skapa nackdelar 

istället. Deras resonemang hänger ihop med vad Antoinette (2013) och Ingberg förklarade om 

vikten av att dra säkerhetskopior när material lagras i systemen numera istället för i pärmar. 

Om företagen använder det sättet att förvara sina dokument och inte sköter rutinerna för 

säkerhetskopiering riskerar de att förlora materialet vilket skulle vara förödande för 

verksamheten.   

        

Effektiviteten av den papperslösa miljön bidrar till att ge sina kunder en bättre service, då data 

snabbt kan spåras och hämtas och lätt kan delas via säkra portaler (Antoinette, 2013). Vilket 

även redovisningskonsulten instämmer med då det blivit mer effektivt när både kund och 

konsult kan använda sig av samma flöde och kan därmed komma åt samma material vilket har 

lett till ett effektivare arbete utan papper.  

 

Nackdelarna med digitaliseringen menar Gillstam är att lagen inte hänger med teknologiska 

utvecklingen. Även redovisningskonsulten menar att bokföringslagen inte hänger med i den 

utveckling som sker då kvitton måste sparas trots ett kvittoscanningssystem används. Det måste 

finnas bättre kommunikation mellan beslutsfattare och utövare om vilken typ av redovisning 

som ska användas i framtiden (Guthrie & Parker, 2016).  
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 5.2 Arbetssätt 
Förbättringar inom IT har gjort det möjligt för organisationer att datorisera sina 

informationssystem samt att redovisningssystemen också har förbättras på grund av 

förbättringar inom tekniken (Ghasemi et. al. 2011).  Arbetet utförs mer via datorn och allt 

mindre med penna och papper genom att överföra alla kunder till att bli digitala menar Ingberg. 

Redovisningskonsulten förklarar att de räknade mer förr vilket nu sköts av systemen och att det 

endast är varningar som behöver behandlas vilket gör att arbetssättet mer handlar om att 

övervaka. Samtidigt menar Gillstam att organisationer inte har något val utan att det digitala 

arbetssättet bara kommer att öka.  

 

Digitaliseringen är en stor anledning till utvecklingen inom redovisningen där tidigare många 

uppgifter sköttes av människan men som numera har automatiserats (Guthrie & Parker, 2016). 

Brante (1992) tillägger även att den kulturella omgivningen och organisationernas verksamhet 

och strategier har bidragit till att yrken/professioner förändras då konkurrens skapar nya 

effektivare sätt att arbeta. Gillstam förklarar att arbetssättet har förändrats när systemen sköter 

vissa av de enklare uppgifterna. Det har frigjort tid till en bättre kundkontakt och uppföljning. 

Det är idag vanligt med telefongenomgångar där kunden får rådgivning samtidigt som grafer 

och liknande kan diskuteras och analyseras. Även redovisningskonsulten är inne på samma spår 

och menar att rådgivning till kunderna är något som har ökat mycket tack vare att stora delar 

av bokföringsarbetet har automatiserats.     

 

Organisationerna arbetar i en konkurrenskraftig och föränderlig miljö. För att kunna utöka sin 

verksamhet och likväl sin marknadsandel krävs det IT-baserade affärsmodeller. Vilket gör att 

företagen investerar i IT-lösningar för att kunna förbättra sina processer (Stanciu & Bran, 2015). 

På Ernst & Young har de investerat i olika system som underlättar arbetsprocessen mycket då 

de inte längre behöver sitta och sprätta kuvert eller skriva in OCR-nummer utan de scannas 

direkt i programmen. Ingberg på KPMG påvisar att leverantörsscanning är den digitala tjänst 

som ökar mest bland kunderna men de använder sig också av kvittoscanning där kunden kan ta 

kort på kvittot direkt men där har lagen bromsat utvecklingen genom att kvittot ändå måste 

sparas i sin ursprungliga form. Abbott (1988) förklarar att när förändringar uppstår i sättet att 

arbeta är det vissa delar inom yrket som kan bli rutinarbete och vissa delar försvinner helt medan 

andra utarbetas, förändras och utvecklas till att sedermera definieras som huvudkärnan i yrket.  
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Datoriserade redovisningssystem har medfört möjligheter för företag att utföra 

bokföringsfunktioner mer effektivt vilket leder till tids- och kostnadsbesparingar (Ghasemi et. 

al. 2011; Guney & Taylor 2014).  Att arbeta digitalt bidrar till mer effektivitet då istället för att 

ägna tid för att leta efter papper och tänka på vilka viktiga dokument som måste medhavas kan 

arbetet ske mycket smidigare från olika platser och inte bara på kontoret då det bara är att koppla 

upp sig menar Gillstam och Ingberg. Antoinette (2013) instämmer i att en minskad användning 

av papper har förenklat sättet att arbeta på och gjort det mer flexibelt för både kunder och de 

som är verksamma inom redovisningsyrket. Abbott (1988) påpekar att nyckeln till förståelse 

för förändringar inom professionen är att analysera arbetsuppgifterna. 

 

Användning av informationsteknik för att utföra redovisningsfunktioner har lett till att 

företagen utvecklas mot papperslösa kontor (Ghasemi et. al. 2011). Även fast det fortfarande 

finns papper i arbetet mest på grund av att lagen kräver det försöker samtliga byråer att övergå 

till att bli papperslösa. På KPMG har detta märkts tydligt då företaget bytte kontor där det inte 

längre fanns plats till förvaring av pärmar vilket skyndade på processen. Deras byrå är ungefär 

80 procent digitala och resterande andel är de kunder som ännu inte blivit digitala än. Gillstam 

instämmer och menar att det är kunderna som gör det svårt att helt ställa om till att bli 

papperslösa då de är trygga i sitt användande av papper.   

 

 5.3 Kompetens 
Gillstam anser att det behövs kontinuerlig kompetensutveckling på grund av det digitala sättet 

att arbeta. På Ernst & Young arbetar ledningen med att ta fram vilka kompetenser som kommer 

behövas inom byrån de kommande åren. Ingberg betonar också vikten av att 

redovisningskonsulterna får tillgång till rätt kompetens. Pan & Seow (2016) menar att 

redovisningsprofessionen är starkt påverkat av en ökad digitalisering och att det då inte är så 

konstigt att kunskapen för att hantera det förändras. Stanciu & Bran (2015) och Early (2015) 

håller med om att de som arbetar inom redovisningsyrket måste ha rätt kompetens för att kunna 

hantera utmaningarna som de ställs inför på grund av digitaliseringen.    

 

Richins et. al. (2017) och Stanciu & Bran (2015) anser att de är viktigt att de som är verksamma 

i redovisningsyrket får träning inom IT-området. Även om det läggs en hel del tid på utbildning 

menar både Ingberg och Gillstam att träna praktiskt i systemen är det bästa sättet att lära sig.  
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Redovisningskonsulten som inte arbetat alltför länge i branschen anser däremot att den interna 

utbildning som hen fick tillgång till gjorde det enkelt i att komma in i det digitala sättet att 

arbeta och fått de att tänka själva och då kunna bidra med både vilka brister som finns och vad 

som går att förbättra. 

 

På KPMG satsar de på utbildning via länk för att lära medarbetarna att hantera systemen. 

Ingberg menar på att det ger mer än att de ska åka iväg på utbildning flera dagar och sen ändå 

kanske inte klara av det. Sedan har de också tillgång till så kallade E-champions som är experter 

på de nya programmen och systemen som då förmedlar sina kunskaper vidare till medarbetarna 

inom varje byrå. Za et. al. (2014) instämmer i att digitala verktyg har gjort det enklare och 

skapat större möjligheter för människor att lära sig av varandra och genom det få tillgång till 

ny kunskap. 

 

Nyckeln för att öka kunskaper i att hantera systemen och programmen för de som är verksamma 

i redovisningsyrket är att kommunicera och lära sig av de som arbetar på IT-avdelningen på 

företagen (Richins et. al. 2017). Gillstam håller med om att det är viktigt med IT-kunskaper 

men förklarar att det inte finns något uttalat samarbete för att generera mer kunskap på Ernst & 

Young. Men Richins et. al. (2017) går så långt till att hävda att det kan bli problem för hela 

redovisningsprofessionen om de inte innehar rätt kunskap inom IT. Risken är att deras arbeten 

tas över av de som har utbildning inom data och liknande. Redovisningskonsulten förklarar att 

grundläggande kunskaper inom data-området är viktiga men håller inte med Richins et. al. 

(2017) då hen menar att det inte krävs nån expertis inom området då systemen är väldigt enkelt 

gjorda för att alla ska kunna förstå och hantera de. 

 

När datorerna sköter mycket av arbetet krävs det mer av övervakning och analys för de 

verksamma inom redovisningen (Richins et. al. 2017). Gillstam och Ingberg instämmer i att det 

rutinmässiga arbetet börjat försvinna när systemen sköter de uppgifterna. Det krävs då andra 

kunskaper som att kunna kontrollera och analysera siffrorna som systemen tar fram. Men trots 

att mycket handlar om kunskap om det digitala anser båda att det viktigaste ändå är att vara 

socialt utåtriktad och öppen för nya möjligheter för att kunna hantera kunderna på bästa sätt. 
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Även redovisningskonsulten tror det kommer fortsätta att vara viktigt att ha social kompetens 

då verksamma inom redovisningsyrket kommer ägna sig ännu mer åt rådgivning i framtiden.  

 

Det finns spekuleringar om att digitaliseringens fortsatta framfart kommer göra att datorerna 

helt tar över människans jobb men Ingberg menar att det kommer krävas mänsklig personal 

som programmerar och granskar om det blir fel. Han får medhåll av Brynjolfsson & McAfee 

(2012) som menar att människorna kan fylla luckorna där datorerna har sina svagheter som att 

använda intuition och vara kreativa när de får kommandon utanför sina förprogrammerade 

program. De menar vidare att det mest optimala är människa och dator som arbetar tillsammans.   

   

Det kan uppstå problem när redovisningen sköts av olika system och program istället för av 

redovisningskonsulten. Det blir svårare att förstå hur siffrorna hänger ihop och var de kommer 

ifrån och därmed tappas kontrollen över hela redovisningen (Quattrone 2016). Ingberg håller 

delvis med i att det kan vara svårare att förstå helheten men tillägger samtidigt att det kommer 

bli allt viktigare att då ha välutbildad kompetent personal som klarar av att tolka och analysera 

siffrorna som tas fram. Richins et. al. (2017) instämmer i det samtidigt som Sandulli et al. 

(2013) hävdar att det krävs välutbildad personal då de har lättare för att klara av uppgifter som 

förändras och inte går på rutin. 

 

5.4 Organisationsförändring och förändringsmotstånd 
Det är viktigt för organisationer att utnyttja möjligheten till att kunna förändra och utveckla 

organisationen när det behövs för att behålla sin konkurrenskraft (Stanciu & Bran 2015). 

Ingberg menar på att ledningen på KPMG trycker på hela tiden med viktiga punkter inom det 

digitala som ska uppnås. För att fortsätta hålla sig konkurrenskraftiga är det oundvikligt att inte 

förändra hur organisationen arbetar. Wee & Taylor (2017 se Herold & Fedor 2008) förklarar 

vidare att en organisationsförändring innebär att nya strategier tas fram för att klara av 

utmaningarna samtidigt som sättet att arbeta då förändras vilket påverkar hela organisationen. 

 

När organisationen förändras uppstår det motstånd mot förändringarna från vissa av de 

anställda hävdar Ingberg. Will (2017 se Dijk & Dick 2009) visar på att det är väldigt vanligt att 

ledningen stöter på motstånd från de anställda vid förändringar inom organisationen. Will (2017 

se Ford et al., 2008) tillägger att de anställda ibland inte ens anser att det behövs en 



39 

 

organisationsförändring. Gillstam känner igen sig i att det uppstår motstånd mot förändringar. 

Men hon ser inte det som Will (2017 se Ford et. al., 2008) hävdar som ett problem utan menar 

att de personer som inte vill förändras eller inte tycker om den digitala utvecklingen som nu 

sker i branschen kommer inte vara kvar så länge till inom redovisningsyrket. Ingberg förklarar 

vidare att motståndet oftast kommer från de lite äldre medarbetarna som arbetat länge på byrån 

då de har svårare för de teknologiska förändringarna. Will (2017 se Sonntag & Stegmaier, 2007) 

anser inte att det är något konstigt utan menar på att de äldre medarbetarna är trygga i hur de 

alltid har arbetat och kan då ha en negativ inställning till det nya sättet. Brante (1992) tillägger 

att de inom professionen som varit med länge har de kunskaper och samtidigt har de fått ett 

erkännande att de klarar yrket kan se förändringarna som negativa. 

 

Vid integration av olika system i organisationerna kan inte förändringar endast se till data och 

funktionalitet då det är många fler element som vidrörs så som roller och inställningar (Volkoff 

et. Al. 2007).  Även Shah et. al. (2017) menar också att det beror på nivån av attityd och 

engagemang som ett stöd till en organisationsförändring. Denis et al (1996); Will (2017) visar 

även på att cheferna som ska leda förändringen behöver ha vissa kunskaper för att lyckas 

hantera motståndet. De behöver ha en god kommunikationsförmåga och ett nära deltagande i 

processen men även att kunna organisera och leda på ett sånt sätt att det främjar för samarbete. 

På Ernst and Young använder de sig av kunskapsdelning för att hantera motståndet mot de 

digitala förändringarna. De som har lyckats med omställningen till det digitala arbetssättet får 

visa de andra att det inte är någon omöjlighet. Genom detta menar Gillstam att det gäller att få 

alla att inse vikten av att förändras är ett måste för att organisationen ska överleva i längden. På 

KPMG försöker de motverka motståndet mot förändringar genom att uppmuntra medarbetarna 

när de använder sig av de nya programmen samtidigt som de också använder sig av samma 

metod som på Ernst & Young där de som ligger i framkant i utvecklingen får visa de som är 

emot att det går och hur smidigt det är när de väl lärt sig. Dessutom påpekar Ingberg att 

kunderna bidrar till ökad motivation när de är nöjda med de nya lösningarna.   
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer studiens syfte samt frågeställning att besvaras. Intressanta 
observationer och vidare forskningsförslag kommer att ges. .   
Digitalisering har haft en stor inverkan på såväl samhället som människors vardag. Detta har 

företag och organisationer tagit i akt för att hjälpa till att effektivisera procedurer och skapa mer 

tid. Detta har lett till en övergång från att arbeta med papper och penna till att istället i princip 

bara arbeta med dator. Det är av yttersta vikt att hänga med i den teknologiska utvecklingen för 

att kunna hålla sig konkurrenskraftig inom redovisningsbranschen. För att citera Gillstam vid 

utebliven anpassning till utvecklingen ”Kunderna kommer bara bli färre och organisationen går 

mot sin egen död.” Digitaliseringen har påverkat arbetssättet inom redovisningsprofessionen 

genom att stora delar av bokföringen numera sköts av systemen. Redovisningskonsulternas sätt 

att arbeta har skiftat till att mer istället övervaka och analysera. Det har samtidigt frigjort tid till 

mer kundkontakt och uppföljning vilket har gjort att rådgivning numera är centralt i det dagliga 

arbetet.  

 

Redovisningsbyråerna arbetar ständigt för att försöka förstå vilka kunskaper som kommer att 

behövas de kommande åren så att redovisningskonsulterna får tillgång till rätt kompetens. 

Kombinationen av utbildning och praktisk träning i systemen är viktigt för att kunna hantera 

det digitala sättet att arbeta. De enklare uppgifterna har automatiserats och arbetsuppgifterna 

består mer av övervakning, rådgivning och analys vilket kommer kräva en ny sorts kompetens. 

Det är viktigt för de som arbetar inom redovisningsbranschen att ha kunskap inom IT men ännu 

viktigare är att inneha social kompetens för att kunna bemöta kunder på ett bra sätt nu när 

automatiseringen har frigjort mer tid till kundkontakt. Det finns samtidigt farhågor om att 

människans kunskaper inte behövs när datorerna blir alltmer avancerade, men det är ganska 

tydligt att de även har sina brister och där kan människan komplettera med granskning, 

programmering och intuition.  Redovisningsbyråerna tar fram nya strategier för att kunna klara 

av de nya utmaningarna. Då förändringar genomförs uppstår det ofta motstånd från de anställda. 

Det kan finnas många orsaker till att motstånd uppstår som exempelvis att vissa anser att det 

inte behövs någon förändring. Men en tydlig iakttagelse är att de ofta handlar om de äldre 

medarbetarna som inte gillar digitala förändringar då de känner sig trygga i sättet de alltid 

arbetat på. Motståndet till förändringen hanteras genom att få de som lyckats med 

omställningen att visa de andra att det är möjligt. Det krävs då att de som leder förändringen 

har en god kommunikationsförmåga och främjar för samarbete genom ett nära deltagande i 

processen.  
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6.1 Slutlig diskussion 
En intressant aspekt att diskutera är att digitaliseringen inte är något nytt fenomen utan har 

funnits under en längre tid. Dock går inte  den utveckling så fort fram som det kanske anses, 

vilket märks när respondenterna menar att lagarna gör att byråerna tvingas sakta ner i sin 

utveckling. Byråerna arbetar mot att bli papperslösa men samtidigt säger lagen att de är tvungna 

att lagra viktiga dokument i upp till tio år vilket gör att det saktar ner takten för byråerna att 

utveckla sig. De allra flesta håller nog med om att när det ska införas nya lagar och liknande är 

det något som inte sker direkt utan det tar tid, men samtidigt går det att fundera på varför det 

inte görs mer för att snabbare anpassa lagar och regler efter den teknologiska utvecklingen. 

Sverige ligger verkligen inte i framkant i denna kategori fick vi höra av respondenterna och då 

skulle förslag till vidare forskning kunna vara att studera varför inte Sveriges lagar har hängt 

med i utvecklingen? Det borde vara en synnerligen viktig punkt för att svenska företag ska 

kunna konkurrera med andra länder. Om lagarna bromsar den digitala utvecklingen för svenska 

företag kan det vara oroande för framtiden när hela samhället digitaliseras alltmer. 
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Bilagor  
Bilaga 1- Intervjuguide 1 
Bakgrund  
Hur länge har du arbetat inom denna bransch?  
Hur länge har du arbetat inom detta företag?  
Berätta lite om vad du jobbar med här? 
Hur länge har det funnits någon som arbetar med dessa frågor?  
 
Digitalisering  
Vad innebär begreppet digitalisering för dig? 
Hur har ni märkt av digitaliseringen de senaste åren i jämförelse med idag? 
Vilka fördelar finns det med digitaliseringen? 
Vilka nackdelar finns det med digitaliseringen? 
Vilka risker finns det?  
Känner ni behov av att hänga med i utvecklingen av teknologin för att kunna konkurrera? 
 
Kompetens  
Finns det behov av kompetensutveckling pga. digitaliseringen? 
Hur ser ni till att de anställda innehar/får tillgång till rätt kompetens? 
Har ni egna kompetensutbildningar på/inom byrån? 
Hur viktigt är det att inneha IT-kunskaper för att kunna jobba här?  
Är det lätt/svårt att rekrytera kompetent personal idag pga. den teknologiska utvecklingen? 
 
Arbetssätt 
Hur påverkas redovisningsekonomers arbetssätt till följd av digitaliseringen? 
Hur gör ni för att inkludera digitaliseringen i arbetssättet?  
Hur har sättet att arbeta förändrats på grund av digitaliseringen? 
Vilka digitala tjänster erbjuder ni era kunder? 
Är det många kunder som använder dessa tjänster? 
Använder ni mycket papper i arbetet fortfarande? 
Finns det någon strävan att jobba pappersfritt i framtiden? 
 
Organisationsförändring  
Hur har organisationen förändrats till följd av att ni börjat arbeta mer digitalt?  
Finns det något typ av motstånd mot förändringarna? 
Vid förändring hur gör ni för att den ska bli så bra som möjligt? 
 
Framtidsspaning  
Med tanke på digitaliseringen som sker, hur tror du redovisningen kommer att utvecklas? 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2- Intervjuguide 2 
Bakgrund  
Hur länge har du arbetat inom detta företag?  
 
Digitalisering  
Vad innebär begreppet digitalisering för dig? 
Hur har du märkt av digitaliseringen på din byrå? 
Vilka fördelar finns det med digitaliseringen? 
Vilka nackdelar finns det med digitaliseringen? 
Känner du behov av att din redovisningsbyrå måste  hänga med i utvecklingen av teknologin 
för att kunna konkurrera? 
 
Kompetens  
Finns det behov av kompetensutveckling pga. digitaliseringen? 
Hur ser byrån till att de anställda innehar/får tillgång till rätt kompetens? 
Har du fått gå någon kompetensutbildning på/inom din byrån? 
Hur viktigt är det att inneha IT-kunskaper för att kunna utföra ditt arbete? 
  
Arbetssätt 
Hur påverkas redovisningsekonomers arbetssätt till följd av digitaliseringen? 
Vilka digitala tjänster erbjuder ni era kunder? 
Är det många kunder som använder dessa tjänster? 
Använder ni mycket papper i arbetet fortfarande? 
Finns det någon strävan att jobba pappersfritt i framtiden? 
 
Organisationsförändring  
Finns det något typ av motstånd mot förändringarna? 
Vid förändring hur gör ni för att den ska bli så bra som möjligt? 
 
Framtidsspaning  
Med tanke på digitaliseringen som sker, hur tror du redovisningen kommer att utvecklas? 


