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Abstract 

The society is moving towards becoming more digitized. Accounting firms therefore faces a 

challenge to satisfy their customers' digital needs. The problem that may arise as a result of the 

development of digitization is that the personal contact decreases, which may influence the 

relationship a customer has to his consultant and the accounting firm. The study aims to create 

an understanding of how the relationship’s building blocks, confidence and commitment, and 

in turn the loyalty, is affected by a reduction in personal contact as a result of digitization. To 

fulfill this purpose, the study was performed with qualitative interviews with customers to 

accounting firms.  

The paper’s results show that digitization can bring both positive and negative effect on the 

relationship. Depending on how important personal contact is for a customer, it affects the 

commitment, trust and loyalty differently. 

 

Keywords: Digitizing, Digital services, Trust, Customers commitment, Customer loyalty, 
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1. Inledning och problematisering 
 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren till ämnet. Tidigare forskning presenteras och 

utifrån denna förs en problemdiskussion som sedan utmynnar i syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Inledning 
Det är allmänt vedertaget att samhället i stort, näringslivet samt människors levnadsvanor 

förändras utifrån de trender som råder. En av de största förändringarna står den tekniska 

utvecklingen för. Ett exempel är framtagandet och utvecklandet av mobiltelefonen. Den fanns 

inte för 30 år sedan men har nu förändrat och förenklat vårt levnadssätt. Det går således inte 

någon förbi att mycket i vår vardag idag har digitaliserats eller går mot att bli mer digitalt. 

Exempelvis använder ca 75 % av befolkningen i åldern 16 till 85 år internet dagligen
1
 och ca 

70 % använder dator dagligen (SCB 2015). En av näringslivets största utmaningar är att 

uppfylla kundernas efterfrågan på en ökad digitalisering av deras produkter och tjänster. 

Revisions- och konsultbranschen är en av de branscher som för tillfället står inför en stor 

förändringsprocess för att tillfredsställa kundernas digitala behov (FAR 2013). I och med de 

erbjuder professionella tjänster, som till sin karaktär är komplexa för utomstående, kan det 

tänkas att en digitalisering leder till att tjänsterna blir ännu mer främmande och svåra att 

uppfatta för dess kunder. 

 

1.2 Digitalisering av redovisningstjänster 
Förändringen inom revisions- och konsultbranschen är i nuläget högst aktuell och drivkraften 

till denna förändring har identifierats som digitaliseringen. Det är främst på redovisningssidan 

som den digitala utvecklingen tagit fart, inom revision är utvecklingen inte fullt lika påtaglig 

men på god väg (FAR 2013). Digitaliseringen har bidragit till att redovisningstjänster idag sker 

allt mer per automatik. Det har blivit en effektivisering av arbetet genom att mycket av det som 

tidigare utförts av människor istället utförs av datorer. 

Digitaliseringen visar sig bland annat genom att företagen kan sköta sin ekonomihantering var 

som helst och när som helst, antingen via datorn eller via mobilen genom digitala plattformar. 

Vissa redovisningsbyråer tillhandahåller exempelvis kunderna en kvittoapplikation, där de kan 

scanna in sina kvitton och skicka till byrån. Pappershanteringen försvinner och kunderna 

behöver inte längre komma till kontoret med en pärm innehållandes fakturor och andra 

underlag, utan allt ska scannas in och skickas till byrån. De fysiska leverantörsfakturorna kan 

även skickas till en samarbetspartner som scannar in dem åt byrån som får fakturorna direkt i 

deras bokföringssystem i attesteringsordning. Genom det förändrade arbetssättet blir den 

manuella och tidskrävande bokföringen mindre vilket gör att tid frigörs som istället kan läggas 

                                                           
1
I åldersgruppen 25-34 år använder 91 % internet dagligen, de som är 35-44 år använder 90 % dagligen, de som är 

45-54 år använder 83 %  dagligen och av de som är 55-64 år använder 75 % internet dagligen.  
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på analysering samt rådgivning för konsulten medan kunden kan fokusera på att driva sin 

verksamhet. Kunden definieras i denna studie som den person på kundföretaget som sköter 

ekonomin och främst kommunicerar med byrån som helhet samt konsulten på byrån. Det 

digitala främjar andra kommunikationssätt än den klassiska personliga kontakten, ansikte mot 

ansikte. Kommunikationen mellan redovisningsbyrån och kunderna kan nu ske via e-post eller 

telefon, men det går även att kommunicera direkt i bokföringssystemet. Att systemen 

digitaliserats medför att byrån samt kunden kan bokföra parallellt i systemet vilket bidrar till 

en transparens gentemot båda parter. Att bokföringen sker digitalt medför även att bokslutet 

sker digitalt. Underlaget för bokslutet delas mellan kunden och byrån genom en mappstruktur i 

systemet, likt dropbox eller molntjänster, istället för att skickas i fysisk form. Detta leder i sin 

tur till att en konsumering och rapportering av företagets rapporter kan ske i realtid 

(Brännström, 2016 balans nr. 1). Det finns även en mailstruktur i systemet där pushnotiser 

skickas ut för att påminna kunden om att exempelvis attestera en betalning. 

När begreppet digitalisering används i denna studie syftas det således på det ökande 

användandet av informationsteknik (IT) och därmed den minskade personliga kontakten. Detta 

genom skapandet och utvecklandet av system och rutiner, exempelvis internet, e-post, telefoni, 

applikationer samt nya datorsystem. 

 

1.3 Problembakgrund 
En digitalisering leder till att andra kommunikationssätt än den personliga kontakten främjas. 

Istället för att träffas personligen för att ha möten på kontoret eller för att överlämna underlag 

så ersätts det med exempelvis skype-samtal och inskanning av underlaget. Kommunikationen 

blir på så vis snabbare, men den personliga kontakten som kan vara ett tillfälle för de båda 

parterna att dels utbyta viktig information men även att skapa ett känslomässigt band, riskerar 

att försvinna (Leek, Turnbull & Naudé 2003). Enligt Leek, Turbull & Naudé (2003) så kan 

kommunikation digitalt skilja sig från hur kommunikation ter sig personligen. Risken som 

finns med digitala kommunikationskanaler är att kommunikationen kan bli psykologiskt 

överlägsen från endera av parterna, mer uppgiftsorienterad snarare än personlig, mindre 

spontan och mindre samarbete kan uppstå som följd. Ett skifte från en mer personlig 

kommunikation till ett mer digitalt kommunikationssätt kan därför förändra samspelet mellan 

parterna (Leek, Turnbull & Naudé 2003). Detta kan bli ett problem för båda parter. Det kan 

exempelvis bidra till att kunden inte blir nöjd med sin relation och känner att utbytet inte är 

tillfredsställande. För byrån kan problemet istället bli att deras lojala kunder försvinner och att 

byråerna lättare blir utbytbara då det digitala minskar de geografiska avstånden till deras 

konkurrenter.  

Tidigare forskning studerar hur en digitalisering påverkar relationen till kunderna. Bland annat 

Proença, Silva och Fernandes (2010) har studerat hur utvecklingen av en teknisk självbetjäning 

inom banksektorn har påverkat interaktionen mellan en bank och dess kunder. Tekniken kan 

dels förbättra kommunikationen och anpassningen men även bidra till minskad personlig 

kontakt, vilket kan påverka relationen negativt. Det ökade användandet av teknik och internet 
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hos kunder medför att bankerna måste vara mer uppmärksamma på kundernas behov, ta mer 

hänsyn till kundrelationens betydelse och anstränga sig mer än tidigare för att upprätthålla och 

vårda denna relation (Proença, Silva och Fernandes 2010). En annan studie utförd av De 

Ruyter, Moorman och Lemmink (2001) har ur ett kundperspektiv studerat problematiken 

angående hur kundernas förtroende, engagemang samt intention att stanna i en relation 

påverkas på en marknad med högteknologiska produkter. Resultatet av studien visar att 

kunderna sätter ett högt värde på förtroende i relationen på grund av den osäkerhet som en 

högteknologisk produkt medför. Kunderna är starkt beroende av att kunna förlita sig på 

leverantören då denne besitter kunskap om området som kunderna inte har. Förutom kunskap 

så spelar service en viktig roll för att välja leverantör på en högteknologisk marknad (De 

Ruyter, Moorman & Lemmink 2001). Studiens resultat kan därmed tänkas överensstämma 

med hur problematiken ter sin inom redovisningsbranschen. Detta på grund av att den 

högteknologiskaprodukten och tjänsten som redovisningsbranschen tillhandahåller båda är 

professionella till sin karaktär.  

 

 1.4 Problematisering 
Problematiken som kan uppstå genom utvecklingen av digitala kommunikationskanaler och att 

den personliga kontakten försvinner är enligt Leek, Turbull & Naudé (2003) att det skapas två 

typer av distanser. Inom redovisningsbranschen finns en risk att det skapas en ökad distans 

mellan byrån och kunden, eftersom en minskad personlig kontakt kan förhindra skapandet av 

ett förtroende i en relation. Detta genom att tillkomsten av ett förtroende är en social process 

som styrs av den personliga relationen, vilket i sin tur påverkas av den personliga kontakten. 

Den personliga kontakten i en relation anses därmed vara en viktig komponent för att etablera 

samt bevara en förtroendefull relation (Leek, Turbull & Naudé 2003; Harwood 2006). 

Hämmas kundens förtroendeskapande påverkas även engagemanget för relationen och kundens 

önskan att upprätthålla relationen kan då försvagas (De Ruyter, Moorman & Lemmink 2001; 

Morgan & Hunt 1994; Geyskens, Steenkamp, Scheer & Kumar 1996). Vidare påverkar 

engagemanget vad kunden tror om det framtida utbytet, ifall det kommer bli lönsamt eller inte 

(Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen 1998). Resonemanget ovan tydliggör det Morgan & Hunt 

(1994) säger, att förtroende och engagemang är två viktiga byggstenar för en relation, vilket i 

sin tur påverkar lojaliteten som är förutsättningen för en god lönsamhet (Gummesson 1997). 

Problematiken sätts då i en större kontext, genom att den personliga kontakten inte enbart kan 

påverka relationen mellan kunden och byrån utan även byråns överlevnad. Det blir därmed 

intressant att se vad kunder anser om en minskad personlig kontakt samt att se vad som istället 

blir viktigt för att en god relation ska utvecklas. Exempelvis kan det tänkas att kunderna då 

istället värdesätter en mer kontinuerlig digital kommunikation. 

Genom en digitalisering kan det bli ytterligare en typ av distans, eftersom digitaliseringen 

skapar möjligheter att kommunicera och samarbeta med varandra oberoende av var båda parter 

befinner sig. Detta kan medföra en minskad distans mellan företaget och kunden men även 

mellan kunden och företagets konkurrenter (Leek, Turbull & Naudé 2003). Detta kan tänkas 

påverka kundernas lojalitetsskapande, eftersom en minskad personlig kommunikation och på 
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så vis en sämre relation kan leda till att ekonomiska faktorer väger tyngre och kunderna således 

överväger andra alternativ. Den minskade distansen gör sedan det möjligt att överväga och 

jämföra andra alternativ oavsett andra byråers geografiska position. Det kan vidare tänkas att 

en kund med en frekvent personlig kontakt till sin konsult har en större benägenhet att stanna 

trots andra attraktiva alternativ, medan en kund som sällan träffar sin konsult på byrån känner 

att det är lättare att byta till en konkurrent. Detta på grund av att den skam och känslomässiga 

skyldighet som kan tänkas skapas då en kund vill byta leverantör minskas eller rentav helt 

uteblir på grund av att kommunikationen sker via en datorskärm.  

Trots den tidigare forskningen på området, som presenterades i avsnitt 1.3, ser vi ändock denna 

problematik berättigad att studera inom redovisningsbranschen. Detta med grund i den 

personliga kontaktens betydelse i kombination med branschens karaktär. Redovisning är en 

professionell tjänst där det krävs någon form av utbildning eller erfarenhet för att kunna utföra 

arbetet. Kunderna som inte innehar denna kompetens är därför starkt beroende av byrån som 

de anlitar och byråns viktigaste tillgång är därmed humankapitalet (Edvinsson & Malone 1997; 

Sveiby & Risling 1986). Eftersom kunderna då kan ha svårt att kontrollera kompetensen 

tvingas de förlita sig på att arbetet blir rätt och riktigt utfört av konsulten. Således kan det 

tänkas att ett skapande av ett förtroende till konsulten till stor del påverkas av ett känslomässigt 

band genom en personlig relation istället för ett värderande av konsultens kompetens. Därför 

kan det tänkas att en digitalisering, genom en minskad personlig kontakt, hämmar utvecklingen 

av en personlig relation och på så vis skapandet av ett förtroende.  

Sammanfattningsvis består studiens viktigaste variabler av digitalisering samt relationen, där 

digitalisering karaktäriseras av det ökade användandet av IT, vilket kan leda till en 

effektivisering av arbetet men samtidigt en minskad personlig kontakt (Leek, Turnbull & 

Naudé 2003). Oavsett om kunden väljer att anamma de digitala tjänsterna som byrån erbjuder 

eller inte så påverkas kunden av en minskad personlig kontakt eftersom kommunikationen sker 

allt mer digitalt. Relationen består av byggstenarna förtroende och engagemang, vilka i sin tur 

påverkar kundernas lojalitet (Morgan & Hunt 1994; Gummesson 1997). Problematiken ligger 

därmed i de konsekvenser som kan tänkas uppkomma genom att digitaliseringen genom en 

minskad personlig kontakt påverkar relationen vilken i sin tur kan antas påverka lojaliteten.     

1.5 Forskningsfråga 
Hur upplever kunderna digitalisering av redovisningstjänster och vilka konsekvenser får det för 

deras förtroende, engagemang och lojalitet? 

 

1.6 Syfte 
Skapandet och bevarandet av en kundrelation med hög lojalitet är beroende av faktorerna 

förtroende och engagemang. Syftet med studien blir därmed att förstå hur förtroendet och 

engagemanget och i sin tur lojaliteten påverkas av en minskad personlig kontakt till följd av 

digitaliseringen av redovisningstjänster. Problematiken kommer att studeras ur ett 

kundperspektiv.  
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1.7 Bidrag 
Målsättningen är att studien ska generera ett teoretiskt samt ett praktiskt bidrag. Det teoretiska 

bidraget blir att den använda teorin testas i en ny kontext, således i ett annat empiriskt 

tillämpningsområde. Till viss del kommer teorin även att vidareutvecklas med hänsyn till den 

personliga kontaktens betydelse. Det praktiska bidraget blir främst till redovisningsbranschen. 

Det genom att studiens resultat, kundernas åsikter, kan tänkas hjälpa företagen i deras framtida 

förändringsprocess inom digitalisering.  
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2. Referensram 
 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning på området. Teorierna behandlar  förtroende, 

engagemang samt lojalitet som vidare anpassas till studiens kontext. Slutligen för att skapa en 

större förståelse sätts teorierna i relation till undersökningsproblemet.  

 

2.1 Relationer 
En relation består av minst två parter som interagerar med varandra och en av de mest 

klassiska relationerna definieras som den mellan ett företag och en kund. En sådan 

affärsmässig relation kräver att någon form av samarbete återfinns (Gummesson 1995). I detta 

samarbete sker ett ömsesidigt utbyte och uppfyllande av varandras löften och mål, där båda 

parter är ansvariga för att upprätthålla och utveckla relationen (Grönroos 1999; Gummesson 

1997). Syftet är således att skapa ett värde för alla inblandade parter, en så kallad win-win 

situation istället för win-lose (Gummesson 1997). En relation är inte något som plötsligt 

uppstår utan den utvecklas genom en process över tid (Wetzels, de Ruyter & van Birgelen 

1998). Relationen utvecklas genom att de två parterna kommunicerar med varandra och hur 

denna kommunikation utspeglar sig påverkas av miljön parterna verkar i. Exempelvis har 

utvecklingen inom digitalisering påverkat kommunikationskanalerna vilket kan tänkas minska 

den personliga kontakten. Detta kan i sin tur påverka den personliga relationen samt hur 

kunden skapar ett förtroende, engagemang och lojalitet för byrån (Leek, Turnbull & Naudé 

2003; Harwood 2006). Att kommunicera och således utbyta information med varandra har 

bevisats ha en viktig roll vid utvecklingen av relationer, speciellt om denna kommunikation 

sker via personlig kontakt (Harwood 2006). Värdet av att vårda och behålla kundrelationer är 

särskilt betydelsefullt i tjänstesektorn. Det beror delvis på att tjänster är immateriella och det 

blir således svårare för kunden att utvärdera tjänsten innan ett köp genomförs. Detta innebär att 

kunden måste förlita sig på tjänsteleverantörens pålitlighet (Claycomb & Martin 2002). 

Förutom den klassiska relationen, mellan ett företag och kund, skapas även relationer mellan 

en anställd på företaget samt en kund (Jamal & Adelowore 2008; Wong & Sohal 2003). 

Redovisningsbranschen i sig är intressant på grund av att dessa två typer av relationer 

återfinns. Kunden skapar dels en relation till byrån men även till deras konsult på byrån. I 

denna studie, på grund av frekvensen av kontakt, blir relationen mellan kunden och konsulten 

på byrån mest relevant. Enligt Jamal & Adelowore (2008) har den personliga kontakten en 

betydande roll för att både den klassiska relationen samt relationen mellan en anställd och 

kund ska uppfattas som god. Konsulten spelar där en viktig roll då denna har kontakt med 

kunden under hela tjänsteprocessen. Utvecklar sig relationen med konsulten väl finns det 

förutsättningar för att relationen till byrån också gör det (Jamal & Adelowore 2008). Därför 

blir det viktigt att beakta båda relationerna eftersom de påverkar varandra (Wong & Sohal 

2003). Forskning tyder på att anställda som fokuserar på sina kunder genom att visa empati 

samt ta väl hand om dem stärker relationen mellan anställd och kund. En kund uppfattar att 

relationen till den anställde är god om deras tankar och känslor överensstämmer (Jamal & 

Adelowore 2008; Wong & Sohal 2003).  
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Förtroende och engagemang kan ses som två av de viktigaste byggstenarna för att en god 

relation ska skapas (Gounaris 2005; Morgan & Hunt 1994). Dessa så kallade byggstenar samt 

teori om kundens lojalitetsskapande kommer därför att beskrivas mer ingående nedan. Detta 

för att kunna förstå hur digitaliseringen kan tänkas påverka kundrelationen och i sin tur 

kundernas lojalitet.   

 

2.2 Förtroende  
Ett förtroende är en viktig byggsten för att en kund ska uppleva en relation som god (Morgan 

& Hunt 1994; Geyskens et al. 1996). Förtroende är dock ett svårdefinierat och komplext 

begrepp och det finns ännu ingen enhetlig förklaring av begreppet (Ennew & Sekhon 2007; 

Rousseau et al. 1998). Det råder däremot enighet om att förtroende är viktigt i sociala 

relationer (Mayer, Davis & Shoorman 1995). Rousseau et al. (1998) belyser att förväntningar 

och en vilja att vara sårbar är två viktiga komponenter i samtliga definitioner av förtroende. 

Ett förtroende kan utvecklas både för en viss anställd i ett företag och för företaget som helhet 

(Doney & Cannon 1997). Mayer, Davis & Schoorman (1995) definierar förtroende som viljan 

hos en kund att vara sårbar inför ett företags handlingar. Sårbarhet handlar om att köparen är 

beroende av ett företag och/eller dess anställda. Viljan att vara sårbar baseras på förväntningar 

om att företaget eller en viss anställd kommer att agera på ett tillförlitligt sätt som gynnar 

kunden och inte bara företaget själva. Det innebär att kunden är beredd att lida en förlust inför 

den part denne visar förtroende inför, vilket medför en vilja att sätta sig själv i en utsatt 

situation (Mayer, Davis & Shoorman 1995; Kelton, Fleischmann & Wallace 2008; Doney & 

Cannon 1997). Detta betyder att det måste vara någon form av risktagande inblandad (Kelton, 

Fleischmann & Wallace 2008; Doney & Cannon 1997). Deutsch (1958) är en av flera forskare 

som anser att risk är en  nödvändig faktor för förtroende (Deutsch 1958 se Mayer, Davis & 

Shoorman 1995). Om handlingar alltid skulle kunna vidtas med total säkerhet utan någon risk 

inblandad, skulle det inte finnas något behov av förtroende (Mayer, Davis & Shoorman 1995; 

Kelton, Fleischmann & Wallace 2007; Lewis & Weigert 1985).  

Ytterligare en förutsättning för förtroende anses vara förekomsten av ett beroende mellan de 

medverkande parterna (Sheppard & Sherman 1998). Skulle det inte finnas någon form av 

beroende skulle det inte heller finnas någon anledning att behöva lita på varandra. Detta 

beroende visar sig genom att ett företag och dess anställda besitter viss förmåga att kunna 

tillfredsställa en kunds behov som denne vill ha uppfyllda (Kelton, Fleichmann & Wallace 

2008). När individer interagerar med varandra och arbetar tillsammans innebär det ofta ett 

ömsesidigt beroende och involverade parter måste följaktligen kunna förlita sig på varandra för 

att uppnå sina mål, både personliga och organisatoriska (Mayer, Davis & Shoorman 1995). 

Relationer mellan individer kännetecknas således av att tillit är högt värderat och förtroende 

kan därför anses vara en förutsättning för utvecklingen av relationer (Morgan & Hunt 1994). 

Vissa forskare menar däremot att ett förtroende kan leda till ett samarbete, men att förtroendet 

inte är en nödvändig förutsättning för att ett samarbete ska utvecklas. Detta eftersom 

samarbetet inte nödvändigtvis behöver innebära någon risk. Då ett samarbete kan ske med 
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någon man inte litar på är det nödvändigt att skilja på begreppen samarbete och förtroende. För 

att minimera riskerna i en relation har det uppkommit teorier som beskriver olika processer 

som kan reglera, framtvinga eller uppmuntra överensstämmelse. Många företag tar exempelvis 

hjälp av kontrollsystem samt ändrar sina interna processer för att undvika själviska beteenden 

samt oenigheter i organisationen (Mayer, Davis & Shoorman 1995). Ett starkt kontrollsystem 

kan däremot hämma utvecklingen av förtroende i en organisation då det bidrar till färre 

situationer där det finns någon upplevd risk. Ett starkt kontrollsystem kan även bidra till att 

pålitliga handlingar anses vara en följd av systemet snarare än tillförlitligheten hos företaget 

(Shoorman, Mayer & Davis 2007).  

Ett förtroende kan främjas av att en kunds tankar och värderingar överensstämmer med 

konsultens på redovisningsbyrån. Gemensamma uppfattningar och värderingar kan bidra till att 

det blir lättare för kunden att avgöra konsultens avsikter. Har kunden en förståelse för den 

anställdes motiv kan det vara lättare för kunden att förutsäga framtida beteende. Ett förtroende 

kan även främjas genom frekventa interaktioner mellan de två parterna. Att bygga upp ett 

förtroende är en social process där det är viktigt med ett socialt utbyte (Leek, Turnbull & 

Naudé 2003). Kunden kan genom successiva interaktioner lättare få en bild av konsulten 

genom möjligheten att kunna observera dennes beteende. En digitalisering kan påverka 

skapandet av ett förtroende då de personliga interaktionerna minskar. Det kan då vara svårt för 

kunden att exempelvis observera konsultens beteende och således skapa sig en bild av denne. 

Sociala interaktioner kan därmed anses viktiga och bidra till ett ökat förtroende som bygger 

starka relationer och som bidrar till en bättre förståelse mellan inblandade parter (Doney & 

Cannon 1997).  

 

2.2.1 Modell förtroende  

Mayer, Davis & Schoorman (1995) har tagit fram en modell som förklarar vad som avgör 

varför  the Trustor skapar ett förtroende för the Trustee.  Enligt Schoorman, Mayer & Davis 

(2007) kan modellen användas för att förklara förtroendet mellan både kunder och anställda, 

inom organisationer samt mellan organisationer. Modellens generella karaktär kan därför ha 

behov av att kompletteras med faktorer för den speciella kontexten som studien studerar 

(Schoorman et al. 2007). I deras forskning använder de begreppen Trustor (den som har behov 

av tillit till någon) och Trustee (någon att lita på), i denna studie kommer istället begreppen 

kund, byrå och konsult på byrån användas för att öka förståelsen och anpassningen till denna 

studie. Detta då studien behandlar förtroendet mellan kunden (respondenten) och dennes 

konsult på byrån men även kundens förtroende för byrån som helhet. Sammanfattningsvis 

menar Mayer, Davis & Schoorman (1995) i deras modell att avgörande för att ett förtroende 

ska skapas är kundens personliga egenskaper samt byråns och/eller den anställde på byråns 

egenskaper. 
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Figur 1, Proposed model of trust (Mayer, Davis & Schoorman, 1995 s. 715) 

 

Modellen, som här är översatt till svenska, tydliggör att förtroendet för en byrå/anställd 

bestäms den anställdes eller byråns Förmåga, Välvilja och Integritet samt kundens benägenhet 

till tillit.  

Kundens benägenhet till tillit står för hur benägen kunden är att skapa ett förtroende.  Vissa 

människor har lätt att skapa ett förtroende för andra, även i situationer där de kanske inte 

borde, medan andra har svårt för att lita på någon, där det egentligen inte finns någon 

anledning till misstro. Detta är enligt Hofstede (1980) beroende av en människas personlighet, 

tidigare erfarenheter samt kulturella bakgrund (Mayer, Davis & Schoorman 1995). För 

organisationer är benägenheten till tillit beroende av geografiska, industriella samt ekonomiska 

faktorer. Till exempel ifall tidigare affärer med en annan organisation resulterat i ett försämrat 

resultat påverkar det tilliten till företaget i framtiden, eller om företaget utvecklat förbättrade 

kvalitetsprocesser som kunden uppskattar. Kundens benägenhet till tillit är viktigast i början av 

en relation för att ett skapande av förtroende ska utvecklas (Schoorman, Mayer & Davis, 

2007). 

Då en kund kan ha olika nivåer av tillit för olika företag är det inte tillräckligt att enbart 

undersöka kundens benägenhet till tillit, utan hänsyn måste även tas till egenskaper hos byrån 

och den anställde (Mayer, Davis & Schoorman 1995). Den tidigare forskningen, utförd av 

Hovland, Janis & Kelley (1953) menar att egenskaper som påverkar förtroendet är dess 

kompetens och pålitlighet (Mayer, Davis & Schoorman 1995). Byrån och den anställde ska ha 

den expertis som krävs för att kunna tillfredsställa kundens behov, men kunden ska heller inte 

behöva oroa sig för att byrån eller den anställde har något att vinna på att ljuga (Mayer, Davis 
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& Schoorman, 1995). Sedan dess har forskare tagit fram flera egenskaper som Mayer, Davis & 

Schoorman (1995) sammanfattat i denna modell. Faktorer för upplevt förtroende, som 

innehåller förmåga, välvilja och integritet, står för företagets egenskaper som påverkar 

skapandet av ett förtroende.  

Byråns förmåga innefattar färdigheter, kompetens och egenskaper som möjliggörs genom hög 

expertis samt högt inflytande inom ett visst område. De anställda har förmågan och kunskapen 

att tillfredsställa de behov som kunden inte kan tillfredsställa själv (Mayer, Davis & 

Schoorman 1995). Successiva sociala interaktioner menar Claycomb & Martin (2002) och 

Bejou, Ennew & Palmer (1998) är viktigt eftersom det kan bidra till att kunden lättare 

uppfattar kompetensen som den anställde besitter. Förändrade kommunikations- och arbetssätt 

genom en digitalisering kan tänkas tillfredsställa kundernas behov men det kan även göra det 

svårt för kunden att förstå konsultens kompetens eftersom den personliga interaktionen 

minskar eller helt uteblir (Leek, Turnbull & Naudé 2003).  

Välvilja beskrivs som i vilken utsträckning byrån och dess anställda vill kunden väl. En stark 

välvilja skapas om kunden tror att byråns välvilja är så pass stark att de handlar för kundens 

bästa. Byrån agerar då utan ett egocentriskt vinstsyfte, och hjälper frivilligt till oavsett om de 

tjänar på det eller inte. Välvilja är ofta resultatet av att byråns anställda har en god relation till 

kunden (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). För att relationen ska uppfattas som god och 

kunderna följaktligen ska uppfatta välviljan har den sociala interaktionen en betydande roll 

(Jamal & Adelowore 2008). Det kan dock tänkas att det blir svårare för kunderna att uppfatta 

välviljan då den personliga kontakten minskar till följd av branschens förändrade arbetssätt. 

Integritet handlar i sin tur om byråns och de anställdas värderingar och moraliska principer. 

Anser kunden att byrån har goda värderingar som överensstämmer med ens egna anser kunden 

att byråns integritet är hög (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Det kan exempelvis handla om 

att kunden känner att denne har ett förtroende  att lämna ut sina uppgifter till byrån och förlitar 

sig på att dessa inte förs vidare.  Integritet är en viktig del för att ett förtroende ska kunna 

utvecklas eftersom då man i början av en relation inte känner varandra så är likvärdiga 

värderingar en förutsättning för att känna trygghet i relationen (Wintoro, 2005).  

I samtliga av de tre ovanstående  begreppen är den sociala interaktionen betydelsefull och det 

kan tänkas att det krävs ett känslomässigt band för att ett förtroende ska skapas (Mayer, Davis 

& Schoorman 1995). Således kan digitaliseringen, som bidrar till en minskad personlig 

kontakt, innebära en risk vid skapandet av ett förtroende.  De tre begreppen hör ihop genom att 

samtliga är en del av ett förtroende. De går dock att särskilja och den ena kan vara viktigare än 

den andra beroende på i vilket stadie de befinner sig i relationen. Enligt Mayer, Davis & 

Schoorman (1995) är byråns och de anställdas integritet viktig i början av en relation eftersom 

kunden då innehar lite information om byråns välvilja. Den korta tiden gör det svårt för kunden 

att bilda en uppfattning om byråns välvilja då deras sociala interaktioner varit få (Schoorman 

2002; Schoorman, Mayer & Davis 2007). I början av en relation är det lättare att skapa sig ett 

omdöme om förmåga och integritet (Schoorman, Mayer & Davis 2007). Dessa kan dock byta 

plats när relationen utvecklar sig och i övrigt är det sammanhanget som avgör till vilken grad 
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de tre egenskaperna måste gå upp till för  att varje enskild kund ska skapa ett förtroende.  

Vilken av egenskaperna som är viktigast har diskuterats. Vid en analys av förtroende mellan 

organisationer så har förmåga och integritet accepterats medan välvilja ifrågasätts. Normen 

säger att företag främst är motiverade av sina egna finansiella intressen, varför välvilja 

accepterats att bli den minst viktiga faktorn i modellen för skapandet av ett förtroende mellan 

organisationer (Schoorman, Mayer & Davis, 2007). Detta kommer att studeras i denna studie, 

fast emellan kund och byrå samt byråns anställda.  

Som tidigare nämnts är det vid skapandet av ett förtroende även en risk inblandad. Situationen 

i sig avgör huruvida den upplevda risken anses vara hög eller låg. Upplevd risk och de andra 

komponenterna till vänster i modellen avgör risktagandet i relationen. Kunden överväger 

således löpande under deras relation hur villig den är att göra sig sårbar och således lita på 

företaget. Resultatet av relationen är det sista steget i modellen. Förväntningarna som kunden 

har på resultatet är beroende av de tidigare komponenterna (förmåga, välvilja, integritet, 

kundens benägenhet) samt den förväntade risken och den risk kunden faktiskt är villig att ta. 

Beroende av detta kan utfallet uppfattas antingen positivt eller negativt. Lever företaget upp till 

kundens förväntningar så stärker det kundens syn på företagets förmåga, välvilja och integritet. 

Denna återkoppling påvisar att förtroendet påverkas av tidigare erfarenheter med företaget 

(Mayer, Davis & Schoorman, 1995).  

Det framkommer i studien att det finns ett samband mellan förtroende och engagemang. Har 

kunden ett förtroende för företaget så leder det till en stark önskan att upprätthålla relationen 

(De Ruyter, Moorman & Lemmink 2001; Morgan & Hunt 1994; Geyskens et al 1996). Vid ett 

starkt förtroende fokuserar således kunden mer på känslan av samhörighet till företaget. Om 

det istället föreligger ett svagt förtroende ter sig engagemanget annorlunda, fokus hamnar 

istället på analyser av kostnader och fördelar för att avgöra om relationen är värd att fortsätta. 

 

2.3 Engagemang 
Har en kund utvecklat ett gott förtroende för en anställd samt företaget så ökar sannolikheten 

att kunden vill engagera sig i relationen (De Ruyter, Moorman & Lemmink 2001; Moorman, 

Zaltman & Deshpande 1992; Claycomb & Martin 2002). Gounaris (2005) och Moorman, 

Zaltman & Deshpande (1992) definierar engagemang som kundens önskan att en värdefull 

relation ska fortgå då de vill investera resurser i relationen. Förutom att man som parter vill 

investera resurser i relationen tror man även att det framtida utbytet kommer bli lönsamt 

(Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen 1998). För att utveckla en långsiktig relation är 

engagemang en avgörande aspekt, speciellt om motivet till engagemanget har en emotionell 

karaktär (Kumar, Scheer & Steenkamp 1995). Den personliga kommunikationen kan därför ses 

som viktig vid skapandet av engagemang eftersom det främjar skapandet av känslomässiga 

band. 

Motiven en kund har för att vara en part i relationen avgör om engagemanget blir antingen 

emotionellt eller beräknande. Indelningen i emotionellt eller beräknande engagemang görs av 

flera forskare för att förstå och härleda begreppet engagemang.  
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2.3.1 Emotionellt engagemang 

Är motivet till engagemang emotionellt grundar det sig i kundens positiva känsla för 

leverantören  (Randall & O’Driscoll 1997) och de väljer därför att stanna i relationen för att de 

själva vill (Gruen, Summers & Acito 2000; Kumar, Hibbard & Stern 1994; Fullerton 2003). Ett 

skapat förtroende hos kunden har ett positivt samband till ett emotionellt engagemang. Denna 

typ av engagemang är särskilt viktigt för att både underhålla relationen men även för framtiden 

(Gounaris 2005). Enligt Sharma, Young & Wilkinson (2015) känner kunden en tillhörighet, 

vänskap samt en familjär koppling genom en tät och  långvarig interaktion med företaget och 

vill därför utveckla och stärka relationen. Detta emotionella band skapas bland annat genom att 

kunderna upplever att företaget agerar utifrån kundens bästa och inte skulle ta onödiga risker 

som skulle äventyra detta, alltså att företaget uppvisar en stark välvilja (Wetzels, De Ruyter & 

Van Birgelen 1998). Engagemanget stärks även genom att kunden känner att företaget har 

liknande mål och värderingar som dem själva (Randall & O’Driscoll 1997).  

 

2.3.2 Beräknande engagemang 

Kundens motiv till att engagera sig i relationen styrs här av analyserande av  för- och 

nackdelar. Anledningen till att kunden stannar i relationen är för att den känner sig tvingad till 

det om inga andra bättre alternativ finns på marknaden (Geyskens et al. 1996; De Ruyter, 

Moorman och Lemminks 2001; Randall & O’Driscoll 1997; Gounaris 2005). Motivet ses 

därför som negativt då man inte stannar för att man vill utan på grund av att man måste (De 

Ruyter, Moorman & Lemmink 2001; Geyskens et al. 1996; Bansal, Irving & Taylor 2004). 

Skillnaden gentemot det emotionella motivet ovan är att det ökar när förtroendet ökar, medan 

detta motiv som styrs av ett ekonomiskt perspektiv, minskar vid ett ökat förtroende (Wetzels, 

De Ruyter & Van Birgelen 1998; Gounaris 2005).  

 

2.4 Lojalitet  
Att en kund agerar lojalt gentemot ett företag beror främst på kvalitén på relationen och hur det 

emotionella bandet är för företaget snarare än produktkvalitén. Kundens förtroende och 

engagemang har således en betydande roll i skapandet av lojalitet (Čater, B. & Čater, T. 2010; 

Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen 1998). Den personliga kontakten är också essentiell vid 

skapandet av lojalitet (Leek, Turnbull & Naudé 2003). Enligt Harwood (2006) är det dock 

först i de senare stadierna i en relation som den personliga kontakten blir viktigt. Det eftersom 

parterna då har ett långsiktigt fokus och börjar se framtida möjligheter med en längre relation. 

En definition av lojalitetsbegreppet av Oliver (1999) lyder:  

"..., a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently 

in the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite 

situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior" 

s. 34. 
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Oliver (1999) menar att lojalitet innebär att kunder känner ett så starkt engagemang för 

företaget eller den anställde och produkten eller tjänsten att de ständigt återkommer. Detta 

genom återkommande köp utan att påverkas av konkurrenters erbjudanden.  

Tidigare har det nämnts att det finns två typer av relationer vilket innebär att även  

lojalietetsskapandet kan ske i två separata processer som påverkar varandra. Den typiska 

situationen är att en kund först blir lojal gentemot en anställd, eftersom dessa främst interagerar 

med varandra. På grund av en mer frekvent och personlig interaktion ses därför det som den 

starkaste lojaliteten. Det kan i sin tur bidra till att kunden blir nöjd med företaget som helhet 

vilket senare kan leda till att en lojalitet skapas även för företaget (Jamal & Adelowore 2008). 

Den anställde spelar därför en viktig roll i lojalitetsskapandet då en interaktion som är mer 

personlig och social  kan stärka relationen till kunden (Leek, Turnbull & Naude 2003). Hur 

kunder bemöts av anställda inom ett företag inverkar på uppfattningen av företaget i stort 

(Wong & Sohal 2003). Vad som främjar ett skapande av lojalitet betraktas som olika i de två 

relationerna. Lojalitet gentemot en anställd bygger på att denne visar empati för kunden, 

medan en lojalitet för företaget skapas utifrån mer påtagliga samt mätbara konsekvenser av 

interagerandet (Wong & Sohal 2003). Eftersom empati inte är något greppbart kan det tänkas 

att det bäst visas genom en personlig kontakt. Då digitaliseringen minskar den personliga 

kontakten kan det tänkas att detta hotar kundens utveckling mot att bli lojal gentemot en 

anställd. Detta skulle i sin tur kunna påverka kundens relation mot företaget som helhet. 

En sammanställning gjord av Bardauskaite (2014) visar att forskare inom lojalitet använder 

antingen en attitydmässig dimension, en beteendemässig dimension eller en kombination av 

dessa. De forskare som använder den attitydmässiga dimensionen menar att avgörande faktorer 

för lojalitet är skapandet av emotionella band samt ett starkt engagemang. Denna lojalitet leder 

exempelvis till positiv word of mouth och rekommendationer. Den beteendemässiga 

dimensionen beskriver istället en lojalitet som tyder på att kunden använder tjänsten samt 

fortsätter att göra det eller har intentioner till att göra det i framtiden, oavsett den emotionella 

inställningen som kan skapas efter vägen. Det ses dock som värdefullt att i en studie ta hänsyn 

till båda dimensionerna, då en kund mycket väl kan fortsätta köpa tjänsten, men inte på grund 

av lojalitet utan på grund av bristen av andra alternativ (Rauyruen & Miller 2007; Bardauskaite 

2014). Förutom att betrakta båda dimensionerna då man studerar lojalitet är det viktigt att se 

lojalitetsskapandet hos kunden som en process. Detta eftersom lojalitet inte är något som 

utvecklas ur en särskild handling från företaget gentemot kunden utan något som utvecklas 

över tid (Bardauskaite 2014). 

Bardauskaite (2014) har genom en operationalisering tagit fram 14 faktorer som påverkar 

lojalitet i business to business-relationer. Av dessa faktorer har fem stycken valts och därefter 

anpassats så att de bättre lämpar sig till denna studie om digitalisering. De presenteras och 

motiveras nedan.  
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2.4.1 Kommunikation 

Faktorerna Kommunikation och Kommunikationsmedel sammanfattas i samlingsnamnet 

kommunikation. En kunds lojalitet påverkas av kvalitén på kommunikationen mellan de två 

parterna. Det avgörs av mängden information, hur ofta information utbyts samt informationens 

relevans (Bardauskaite 2014; Friman et al. 2000). Enligt Palmatier et al. (2006) är en god 

kommunikation en betydelsefull faktor vid relationsbyggande då kommunikation främjar 

värdeskapande, liksom att en kommunikation som uppfattas ineffektiv av kunden är ett motiv 

till att byta leverantör. Kommunikationsmedel är hur informationen förmedlas mellan företaget 

eller en anställd på företaget och kunden, detta kan göras antingen via en personlig kontakt 

eller elektroniskt via ett program, email eller telefon etc. (Daft & Lengel 1986; Bardauskaite 

2014). Särskilt den personliga kontakten anses vara viktig för att kunna etablera en långsiktig 

relation (Leek, Turnbull & Naudé 2003). Är den personliga interaktionen god med den 

anställde som kunden har kontakt med kan det öka kundens känsla av lojalitet och kunden blir 

nöjd med företaget som helhet (Gummeson 1997; Jamal & Adelowore 2008). Exempelvis 

inom redovisningsbranschen kan kunden vara lojal gentemot den anställde som utför tjänsten. 

Kunden är då troligen nöjd med byrån som helhet men nödvändigtvis inte lojal. Ifall den 

anställde väljer att byta byrå kan lojala kunder tänkas välja att följa med.  

 

2.4.2 Byte av leverantör 

Faktorerna Kundvärde och Beroende av leverantör sammanfattas i byte av leverantör, då de 

beskriver kundens benägenhet samt möjlighet till ett byte.  

En förutsättning för lojalitet är att en kund får ut ett större värde att delta i relationen än vad 

den hade fått av ett annat företag, liksom ett mindre värde kan motivera kunden att byta 

leverantör vilket visar på en bristande lojalitet (Sirdeshmukh, Singh & Sabol 2002). Ett 

värdeskapande sker för kunden både inom relationen med en anställd och inom den klassiska 

relationen med företaget som helhet (Jamal & Adelowore 2008). Möjligheten för en kund att 

byta leverantör styrs av ekonomiska, tekniska samt tidsbaserade faktorer (Gounaris 2005; 

Palmatier et al., 2005). Exempelvis kan ett byte vara kostsamt genom en ny startavgift och 

tekniskt avancerat i och med att olika redovisningsbyråer kan tillämpa olika program. Det kan 

ses som tidskrävande att lära sig de nya systemen, men även tidskrävande att bygga upp en ny 

relation med en ny leverantör. Även faktorer såsom den personliga kontakten kan tänkas 

avgöra kundens benägenhet och möjlighet till ett byte. Ett antagande för studien är att 

personlig kommunikation leder till en god personlig relation, vilket i sin tur resulterar i att 

kunden vill stanna och förbli lojal. En personlig kontakt kan även tänkas leda till att kunden 

känner en förpliktelse att den måste stanna i relationen, och det omvända att vid en 

kommunikation genom digitala medier kan göra det lättare att byta.  
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2.4.3 Kund 

Den slutliga faktorn som tros påverka lojalitet enligt Bardauskaite (2014) är Relationens längd, 

vilket står för tiden som relationen har existerat och antalet interaktioner mellan parterna. På 

grund av branschens karaktär behandlar denna studie främst antalet interaktioner mellan 

kunden och konsulten på byrån. Förutom att se till om kunden identifieras som en ny eller 

gammal kund inkluderas även kundens ålder och kundföretagets ålder som en faktor för 

lojalitet i samlingsbegreppet kund. Anledningen till detta är att relationens längd kan ses som 

en indikator på dels ifall relationen är god eftersom den varat ett visst antal år samt om kunden 

är lojal. Respondentens ålder och hur länge verksamheten funnits har dels syftet som 

inledningsfrågor, men även för att de sedan i analysen kan tänkas ge förståelse och samband 

till studiens resultat.   

Enligt Bardauskaite (2014) har de ovan presenterade faktorerna en effekt på kundens 

lojalitetsskapande i relationer. Deras effekt på lojaliteten sker snarare indirekt genom 

grundstenarna för ett relations- och lojalitetsskapande vilka kallas för medlare (Bardauskaite 

2014). Dessa är de som tidigare presenterats och som denna studie kommer att fokusera på, 

förtroende och engagemang. Har kunden ett gott förtroende samt engagemang för konsulten 

och byrån blir relationen starkare vilket i sin tur medför att relationen blir långvarig och att en 

lojalitet skapas (Morgan & Hunt 1994). Att en kund skapar ett engagemang för en konsult samt 

byrån som helhet ses dock som det viktigaste för att en relation samt lojalitet ska utvecklas 

(Gounaris 2005; Palmatier et al. 2006). Det eftersom en kund då ser relationen som värdefull 

och vill att den ska fortgå (Gounaris 2005; Moorman, Zaltman & Deshpande 1992).  
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2.5 Teorierna i förhållande till digitalisering 
En digitalisering kan, som tidigare definierats, effektivisera arbetet och minska den personliga 

kontakten mellan två parter. De ovan bearbetade teorierna kan vidareutvecklas genom att 

studera hur den minskade personliga kontakten påverkar relationen mellan kund och konsult 

samt kund och byrån och i sin tur hur det påverkar lojaliteten. Nedan följer en något förenklad 

modell som visar de samband som enligt den tidigare forskningen finns i den ovan beskrivna 

teorin.  Modellen inkluderar de delar av förtroendet som främst kommer att studeras i denna 

studie för att få en helhetsbild och hänvisar istället till tabell 3 för att se de resterande 

komponenterna som utelämnats. 

 

Figur 2, Modell utifrån tidigare forskning.  

Hur den minskade personliga kontakten kan tänka sig påverka relationen beror på hur det 

påverkar relationens byggstenar, förtroende och engagemang. Som tidigare nämnts byggs en 

kunds förtroende upp av dennes benägenhet till tillit och konsultens samt byråns förmåga, 

välvilja och integritet (Mayer, Davis & Schoorman 1995). En personlig kontakt är enligt 

Leek, Turnbull & Naudé (2003) viktig för att bygga en förtroendefull relation. Att 

kommunicera ansikte mot ansikte kan tänkas vara särskilt viktigt i redovisningsbranschen på 

grund av den kompetens som byrån besitter och kunderna troligtvis saknar. Eftersom en kund 

uppfattar konsultens och byråns förmåga utifrån deras tidigare erfarenheter och kunskaper har 

troligtvis kunden i detta fall svårt att kontrollera eller ifrågasätta arbetet (Mayer, Davis & 

Schoorman 1995). När man utifrån egna kunskaper inte kan kontrollera att arbetet blir rätt 
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utfört så kan det tänkas att den personliga relationen med konsulten istället avgör hur kunden 

uppfattar dennes kompetens. Enligt Leek, Turbull & Naudé (2003) leder digitala 

kommunikationssätt till en mer uppgiftorienterad kommunikation. Således minskar de icke 

affärsrelaterade konversationerna, vilket kan tänkas förstärka att byrån uppfattas som 

egocentrisk och inte vill kunden väl. Samtidigt kan redovisningsbyråns initiativ till att 

erbjuda digitaliserade tjänster få kunden att känna att det är en utveckling som görs för att 

underlätta deras arbete. Detta initiativ kan även tänkas gå hand i hand med kundens egen 

inställning till en digitalisering. Dessa tre komponenter påverkas av kundens benägenhet till 

tillit, det är således någonting som är subjektivt och olika från kund till kund. Därför kan 

kundens tidigare preferenser och åsikter om en digitalisering och personlig kontakt avgöra 

hur förtroendet utvecklar sig.  

 

En kunds engagemang återspeglar hur värdefull kunden anser att utbytet är. Har kunden ett 

gott förtroende (+) leder det till ett emotionellt engagemang, är istället förtroendet sämre (-) 

finns en stor risk att engagemanget blir beräknande. Återigen är det subjektivt, och 

värdesätter man som person personliga utbyten med sina samarbetspartners så blir det en 

viktig faktor för att få ett emotionellt engagemang. Det kan således tänkas att en att en 

minskad personlig kontakt försämrar det emotionella engagemanget, eftersom digitala 

kommunikationssätt gör det svårare att känna en samhörighet till varandra. Detta leder i sin 

tur till att engagemanget istället blir beräknande.  

 

Beroende på hur digitaliseringen och på så vis den minskade personliga kontakten påverkat 

förtroendet och engagemanget så påverkas även resultatet, alltså relationen. Det är viktigt att 

poängtera att en digitalisering kan påverka, beroende av hur teorierna  hänger samman, 

relationen likt en kedjeprocess. Har digitaliseringen och den minskade personliga kontakten 

resulterat i ett dåligt förtroende och engagemang blir det en svag relation och det finns inte 

förutsättningar för att en lojalitet ska skapas. Dock kan det även tänkas att en minskad 

personlig kontakt påverkar varje del för sig. Den personliga kontakten kan vara tillräcklig för 

att kunden utvecklar ett gott förtroende och engagemang, men att den inte är tillräcklig för att 

en lojalitet ska skapas, utan att det vid ett lojalitetsskapande krävs mer personlig kontakt. Hur 

en minskad personlig kontakt påverkar lojaliteten kommer därmed att studeras utifrån 

Bardauskaites (2014) faktorer som i denna studie sammanställts som kommunikation, byte av 

leverantör och kund. Faktorn kommunikation blir central med tanke på att det är den 

minskade personliga kontakten som belyses som problemet. Byte av leverantör, som 

innefattar benägenhet samt möjlighet till byte kan tänkas påverkas av digitaliseringen genom 

att de antingen uppskattar eller inte föredrar det digitala, digitaliseringen kan även tänkas 

göra det svårare att byta byrå genom att man använder samma bokföringssystem. Faktorn 

kund innehåller bland annat antalet interaktioner, något som tidigare forskning påpekar bidrar 

till det emotionella engagemanget (Sharma, Young & Wilkinsson 2015). Vidare finns 

sambandet, att det emotionella engagemanget enligt Čater, B. & Čater, T. (2010) och 

Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen (1998) gör lojaliteten starkare. Därför kommer studien 

att betrakta antalet interaktioner, i samband med en mindre personlig kontakt, hur det 

påverkar lojaliteten.  

 

Då tidigare forskning inte studerat dessa teorier tillsammans med en social dimension inom 

redovisningsbranschen kommer teorin att testas i en ny kontext. Målsättningen är att 

vidareutveckla teorin med hänsyn till den personliga kontaktens betydelse 
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3. Metod 
 

Metodkapitlet presenterar de metodologiska överväganden som tagits under studiens gång. 

Följaktligen beskrivs studiens ansats, den systematiska arbetsgången samt analysmetod.  

 

3.1 Ämnesval 
Den markanta utvecklingen inom digitalisering i samhället har resulterat i en nytänkande 

förändringsfas på många fronter, bland annat inom redovisningsbranschen. Branschen ställs 

inför nya utmaningar när det gäller att ge värde till sina kunder samt vårda sina kundrelationer. 

Intresset för att genomföra denna studie grundar sig i vad en digitalisering ger för slags 

konsekvenser, både positiva och negativa, och hur det i sin tur påverkar relationen mellan 

byrån och en kund. Studiens utgångspunkt är att en konsekvens av digitaliseringen är en 

minskad personlig kontakt. Det kan enligt Leek, Turnbull & Naudé (2003) leda till att kunden 

inte skapar ett förtroende för företaget vilket kan hämma utvecklingen av en långsiktig och god 

relation. Problemet som kan uppstå vid en digitalisering är därmed ett faktum. Studien syftar 

därför till att skapa en förståelse och uppfattning kring hur digitaliseringen inom 

redovisningsbranschen påverkar relationen, i termer av förtroende och engagemang, och i sin 

tur lojaliteten. 

 

3.2 Forskningsstrategi 
För att kunna förstå innebörden av denna företeelse var det intressant att undersöka hur de 

aktuella kunderna förhåller sig till det studerade problemet, vad de har för åsikter om, samt 

deras beteenden till följd av en digitalisering. Studien grundar sig således på individers 

uppfattningar och då verkligheten är subjektiv och individuellt konstruerad menar Bryman och 

Bell (2013) samt Saunders et al. (2016) att denna verklighet med fördel bör tolkas istället för 

att mätas. För att kunna fånga och tolka den sociala verklighet som respondenterna befinner sig 

i och den specifika natur som redovisningsbranschen innebär så ansågs det lämpligast att föra 

ett samtal om situationen. Empirin samlades således in via kvalitativa intervjuer, eftersom det 

genererar en större inblick i komplexa sociala processer än vad en kvantitativ data med siffror 

skulle göra (Eisenhardt & Graebner 2007; Chrisensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2011; 

Bryman & Bell 2013). Detta eftersom ett samtal möjliggör mer uttömande svar från 

respondenterna då de får formulera sig fritt, tillskillnad från en enkät där respondenten istället 

förhåller sig till redan bestämda svarsalternativ (Bryman & Bell 2013). Den insamlade empirin 

består således utav ord som sedan tolkats. Intervjuerna, som genomfördes likt ett samtal istället 

för att använda strukturerade frågor, gav oss fylliga och detaljerade svar inom varje skapat 

temaområde. Ytterligare en fördel med samtal var möjligheten att kunna styra samtalsämnet 

under intervjuns gång, frågorna ställdes utefter var de passade in och allt kunde anpassas 

utifrån varje enskild respondent.  
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Studien ämnade belysa samt förstå samband mellan variabler. I detta fall handlar det om 

variablerna digitaliseringen och den minskade personliga kontakten samt relationen mellan 

konsulten och kunden men även relationen mellan byrån som helhet och kunden. Den redan 

existerande forskningen användes som utgångspunkt genomgående i studien för att först kunna 

definiera ett problem samt senare besvara vårt syfte. Teorierna som användes och som tidigare 

presenterats i referensramen behandlar relationer, förtroende, engagemang och lojalitet. Dessa 

teorier kunde senare hjälpa oss att förstå problematiken inom ämnet och den insamlade empirin 

användes som hjälpmedel för att kunna testa det empiriska tillämpningsområdet samt till viss 

del vidareutveckla teorin genom att belysa den personliga kontaktens betydelse.  

 

3.3 Utveckling av problematisering 
I studien antogs att digitalisering har en effekt på relationen mellan kund och byrå, vilket 

ledde till att en karaktärisering av variablerna var nödvändig. Dels för att fördjupa 

problematiseringen men även för att förstå hur begreppen relaterar till varandra. Detta arbete 

skedde parallellt, dels genom att hämta fakta från arbetslivet men även från den redan 

existerande forskningen. I redovisningsbranschen genomfördes därför en förstudie i 

miniformat, vilken var till en stor hjälp för att förstå digitaliseringen. Två auktoriserade 

redovisningskonsulter
2
 kontaktades och intervjuades per telefon angående digitalisering samt 

utifrån de nyckelord som togs fram under litteraturgenomgången, vilket beskrivs nedan. Enligt 

denna studie karaktäriseras digitalisering av det ökade användandet av IT, exempelvis e-post, 

telefoni, applikationer och inscanning etc. Intervjun gav oss vidare inblick i hur digitalisering 

effektiviserat byråns dagliga arbete men även att den personliga kontakten till viss del 

försvunnit. Detta eftersom övergången till datasystem tar bort de spontana mötena vid 

exempelvis överlämnandet av underlag samt att den digitala kommunikationen ofta av 

effektivitetsskäl prioriteras framför personlig kommunikation.  

 

3.3.1 Litteraturgenomgång   

Studien utgick som tidigare nämnts från redan befintlig forskning för att skapa en överblick av 

vad som redan skrivits på det aktuella området. Likt det Tranfield, Denyer & Smart (2003) 

säger så identifierade och utvecklade litteratursökningen problemet ytterligare samt resulterade 

i en forskningsfråga. Det gav en bredare kunskap inom digitalisering men främst inom den 

andra variabeln, relationen. I denna studie karaktäriseras relationen av dess byggstenar, 

förtroende och engagemang. Relationen bidrar i sin tur hur kunden utvecklar sin lojalitet för 

konsulten respektive byrån (Morgan & Hunt 1994). Sökningen samt genomgången av tidigare 

litteratur på området tillägnades stor tid under uppsatsens gång. Genom att ta reda på den 

kunskap som redan finns på området togs hänsyn till den redan existerande forskningen inom 

forskningsområdet, vilket hjälpte oss att undvika att studien skulle, som Bryman & Bell (2013) 

påpekar, uppfinna hjulet på nytt. 

                                                           
2
 Två auktoriserade redovisningskonsulter, telefonintervju 2016-02-12 
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Litteraturgenomgången inleddes med att centrala artiklar från bland annat Mayer, Davis & 

Schoorman (1995), Leek, Turnbull & Naudé (2003), De Ruyter, Moorman & Lemmink (2001), 

Morgan & Hunt (1994) och Gummesson (1997) översiktligt lästes. De behandlade 

kundrelationer och utifrån dessa kunde följande nyckelord urskiljas: förtroende, engagemang 

och lojalitet. Litteraturen hämtades från Universitetsbiblioteket vid Örebro universitet via 

databasen ABI/INFORM. Även sökmotorer såsom Summon och Google Scholar användes. 

Större delen av de artiklar som användes är vetenskapliga, vilket innebär att de är granskade 

och godkända av sakkunniga på området. Till största del sökte vi att använda oss av 

primärkällor som var väl refererade. Det bidrog till att flera äldre källor användes. Det var 

däremot inget som sågs som ett problem utan källorna ansågs fortfarande relevanta då de är väl 

refererade även i nyare studier. I enstaka fall gick däremot inte primärkällan att finna och 

sekundärkällor fick användas. För att minimera risken med sekundärkällor menar Bryman & 

Bell (2013) att dessa bör kontrollerades så att flera sekundärkällor säger samma sak, vilket 

gjordes.  

3.4 Urval 
Det första steget för att kunna genomföra studien var att bestämma urvalskriterier. Valet som 

först gjordes, vilket tidigare nämnts, var att undersöka problematiken i redovisningsbranschen. 

Det på grund av att branschen erbjuder professionella tjänster samt bristen av tidigare 

forskning på området inom denna bransch. Då det finns otaliga platser samt människor som 

kan studeras inom redovisningsbranschen var det nödvändigt att göra en avgränsning och 

bestämma vilka inom det valda området som ska studeras. Nästkommande beslut blev således 

att studera problematiken ur ett kundperspektiv och slutligen intervjuades åtta personer från 

olika kundföretag i en och samma stad. Detta eftersom det till studien inte skulle ge någonting 

att intervjua anställda på redovisningsbyråer, då de förespråkar en digitalisering samt att 

studiens praktiska bidrag blir värdefullare för branschen genom kundernas åsikter. Staden 

respondenterna verkar i innehar en befolkning om ca 9 000 personer och valdes främst på 

grund av kontakter på en redovisningsbyrå i staden. Denna möjlighet utnyttjades för att lättare 

få information om deras arbetssätt och arbete med digitalisering samt få hjälp att bjuda in deras 

kunder att delta i studien.  

Ytterligare ett urvalskriterium var att respondentens företag ska anlita en redovisningsbyrå, 

antingen vid den löpande bokföringen och/eller upprättandet av bokslut. Detta eftersom studien 

intresserar sig för respondenternas åsikter om digitaliseringen och hur utvecklingen påverkat 

deras relation till redovisningsbyrån. Hade företaget inte tagit hjälp av en byrå hade 

respondenten troligtvis inte kunnat uttala sig om hur exempelvis systemen fungerar och 

framförallt inte över en relation som då inte hade existerat. Detta avgjorde i sin tur 

respondentföretagens storlek samt omsättning. Vid vårt eget försök att per telefon kontakta 

potentiella respondenter bekräftades vårt antagande om att större företag med en högre 

omsättning har sin egen ekonomiavdelning och utför allt själva förutom revisionen. 

Följaktligen kontaktades företag som hade mellan 5-25 anställda och en omsättning mellan 1-3 

miljoner kronor, förutom ett företag som hade 24 miljoner i omsättning. För att erhålla så bra 

svar som möjligt önskades att få prata med den ekonomiansvarige på de utvalda företagen då 

vi ville få med personer med rätt kompetens för studien.  



21 

 

De respondenter som deltog i studien var antingen ekonomichefer eller ekonomiassistenter. 

Respondenterna var de som hade den största kontakten till konsulten på byrån och var 

medvetna om den digitala utvecklingen både generellt samt inom redovisningsbranschen. Fem 

av respondenterna utförde den större delen av bokföringen själva och tog den främsta hjälpen 

vid månadsavstämningar samt bokslut medan tre av respondenterna helt lämnade sin 

redovisning till byrån. Åldersspannet på respondenterna varierade, tre av respondenterna var i 

50-60 års ålder, fyra stycken i 30-40 års ålder och den sista respondenten som var yngst, var i 

25-års ålder.  

 

Respondent 

 

Ålder 

företag 

Ålder 

kund 

 

Längd på 

relation till 

byrå 

Typ av 

intervju 

Datum 

 

A1 13 år 50 år 6 år Personlig 27/3 -16 

A2 12 år 60 år 3 år Telefon 20/4 -16 

A3 10 år 30 år 3 år Telefon 20/4 -16 

A4 5 år 30 år 5 år Telefon 2/5 -16 

A5 4 år 30 år 0,5 år Personlig 3/5 -16 

A6 57 år 40 år 5 år Telefon 1/5 - 16 

A7 35 år 50 år 10 år Telefon 4/5 - 16 

A8 5 år 25 år 4 år Telefon 27/4 -16 

Tabell 1: Förteckning över respondenter.  

 

 

3.5 Intervjuguide 
Intervjuerna antog en semistrukturerad form, vilket innebär att en så kallad intervjuguide med 

förutbestämda teman och frågor användes som hjälpmedel (Bryman & Bell 2013; DiCicco-

Bloom & Crabtree 2006; Christensen et al. 2011). Detta ansågs vara fördelaktigt då studien 

från början hade ett tämligen tydligt fokus med att studera digitaliseringens påverkan på 

förtroende, engagemang och lojalitet. Genom förutbestämda teman kunde respondenterna 

styras in på rätt spår, dock fanns fortfarande möjligheten att inom området formulera sig fritt, 



22 

 

vilket Bryman & Bell (2013) anser vara en av fördelarna med att använda en intervjuguide. 

Intervjun ansågs vara flexibel genom att frågor som dök upp under intervjuns gång kunde 

läggas till, och de förutbestämda frågorna var mestadels allmänt formulerade vilket gjorde att 

det fanns utrymme för att ställa ytterligare frågor och respondenten gav ibland inputs som vi 

tidigare inte reflekterat över. Däremot kan ibland intervjuer leda till att respondenterna svävar 

ut i sina svar mer än nödvändigt vilket kan försvåra en jämförelse av svaren. De förutbestämda 

teman som intervjuerna utgick ifrån minskade risken för detta och ökade möjligheten till att 

senare kunna göra jämförelser mellan svaren. Intervjuer gör det även möjligt att studera 

exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk hos respondenten (Bryman & Bell 2013).  

Arbetet med att formulera en intervjuguide inleddes med att återigen påminna oss själva om 

studiens författade problem samt gå igenom det bearbetade teorikapitlet. Det för att veta vad 

som behövdes av respondenterna för att kunna besvara våra frågeställningar. Teorierna om 

förtroende, engagemang samt lojalitet operationaliserades till centrala apsekter inom ämnet för 

att få med kärnan i teorin. Dessa grupperades sedan i teman där en huvudfråga formulerades. 

Nio stycken huvudfrågor formulerades relativt breda och flexibla, det för att få information om 

hur de intervjuade upplever sin sociala verklighet. Vissa följdfrågor ställdes även i vissa fall 

för att säkerställa att studien skulle erhålla de svar som behövdes. Nedan finnes exempel på hur 

centrala aspekter bryts ut i teorier och hur de hör samman med våra formulerade temafrågor. 

Vardera temafråga kan dock beröra mer än en teori, exempelvis kan frågan “Beskriv hur 

relationen med er konsult på byrån ser ut?” både beröra engagemang samt förtroende. Under 

varje temafråga hade fanns underfrågor som stöd för att leda in respondenten på rätt område. 

Intervjuguiden kan vidare ses i bilaga 2.  

 

Engagemang     

Teori Centrala aspekter Temafråga 

För att kunden ska skapa 

ett engagemang för den 

anställde krävs det att 

Kunden anser att 

relationen är värdefull 

samt att de tror att de 

framtida utbytet kommer 

bli lönsamt. 

  

Värdefull 

 

 

Beskriv hur relationen med 

er konsult på byrån ser ut? 

En kund med ett 

engagemang som är 

Jämför alternativ Hur länge har ni haft 

samma byrå och varför? 
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beräknande, engagerar sig i 

relationen på grund av att 

det inte finns några bättre 

alternativ på marknaden. 

Ekonomiska incitament 

Personlig relation 

Vad skulle kunna få er att 

byta byrå från den ni har 

nu? 

 

Lojalitet     

Teori Centrala aspekter Temafråga 

En kund är lojal om denne 

känner en känslomässig 

tillhörighet till den 

anställde/företaget och 

rekommenderar byrån 

vidare. Inte överväger andra 

alternativ samt känner ett 

behov av att genomföra flera 

köp. En kunds lojalitet 

gentemot en anställd baseras 

på emotionella ting medan 

lojaliteten mot företaget 

grundas i mätbara 

konsekvenser. 

Känslomässig tillhörighet 

Lojalitet 

 

 

 

Vad är betydelsefullt för er 

i relationen med den 

anställde/byrån för att ni 

ska vilja stanna? 

  

Vad skulle kunna få er att 

byta byrå från den ni har 

nu? 

Tabell 2: Förteckning över centrala aspekter från teorin.  

För att testa intervjuguidens kvalité tillfrågades några personer i vår närhet intervjufrågorna för 

att undvika ledande frågor och få ett bra flyt på samtalet. Dessutom testades intervjuguiden 

först på ett företag för att se till så att frågorna kan ge de svar studien behöver. Det empiriska 

materialet från den intervjun ansågs tillfredsställande och därmed inleddes arbetet med 

resterande intervjuer. I övrigt så inleddes intervjuguiden med enkla frågor för att värma upp 

respondenten (Bryman & Bell 2013).  

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Efter att ha bestämt urvalskriterier tog processen att kontakta respondenter vid. Det genom att 

använda databasen Retriever Business via Universitetsbiblioteket vid Örebro universitet, som 

kunde sortera företag efter ort och antalet anställda. Företagen kontaktades sedan i den 

ordningsföljd som databasen presenterade och det per telefon. Detta var en tidskrävande 

process eftersom databasen inte sorterade ut de företag som anlitade en redovisningsbyrå. En 

liten tidsbesparing gjordes därför genom att ta hjälp av en redovisningsbyrå. På grund av 

branschens sekretess fanns inte möjligheten för byrån att ge oss kontaktinformation till deras 
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kunder. Istället formulerades en inbjudan om att delta i studien (se bilaga 1), som byrån sedan 

skickade ut till deras kunder via mail. För att undvika att redovisningsbyrån skickade ut 

inbjudan till de företag som redan kontaktats fick dem en lista på de företag som redan blivit 

kontaktade. Kunderna återkopplade vid intresse till byrån och gav då byrån tillåtelse att ge 

deras kontaktuppgifter till oss. Av de respondenter som tackade ja hade vi kontaktat fem av 

dem själva och resterande tre kom i från byråns kunder.   

Vid det första kontakttillfället informerades respondenterna om studiens syfte, den beräknade 

längden på intervjun samt när intervjun önskades äga rum. Detta anser Christensen et al. 

(2010) och Bryman & Bell (2010) vara viktigt för att få respondenterna införstådda i att de 

deltar i en studie samt deras villkor. De fick själva välja hur intervjun skulle genomföras, 

antingen personligen genom att de besöktes eller per telefon. Vi såg det fördelaktigt att vara 

flexibla och låta dem välja vad som passade dem bäst. Precis som Bryman & Bell (2013) anser 

så ansåg inte vi att det för studien skulle göra någon väsentlig skillnad ifall intervjuerna 

genomfördes per telefon eller personligen. Vi ansåg att vi utifrån våra förutbestämda teman 

kunde få ut lika givande information från de båda tillvägagångssätten.  

Förberedelser inför intervjuerna gjordes genom att information från företagens hemsidor lästes 

för att se hur de själva tar sig an digitaliseringen i sin verksamhet. Vi såg även till att vara 

pålästa om flera redovisningsbyråers digitaliserade tjänster. Det var fördelaktigt eftersom det 

gav oss möjligheten att ge mer påtagliga exempel för respondenterna, lättare förstå deras svar 

och starta en givande dialog. 

Två av de deltagande respondenterna besöktes personligen, intervjuerna genomfördes i en lugn 

och avskild miljö på deras kontor. Nackdelarna med detta tillvägagångssätt ansågs enbart vara 

tidsåtgången att transportera sig till platsen, då urvalsstaden inte är samma som vår aktuella 

studieort. Vår fysiska närvaro kan även tänkas påverka respondentens svar. Även faktorer hos 

oss intervjuare, såsom kön och ålder, kan göra så att respondenterna svarar det som de tror att 

vi skulle uppskatta. Exempelvis kanske de vill låta mer positiva till en digitalisering för att de 

tror att vi är det på grund av vår ålder. Fördelaktigt i jämförelse med de intervjuer som skedde 

per telefon var att dessa två intervjuer blev mer omfattande och mer likt ett samtal. Det då 

respondenten troligen förväntar sig en längre intervju vid ett bokat personligt möte, medan 

respondenter som önskade telefonintervju troligen ville avsätta mindre tid. En ytterligare fördel 

är att genom att studera respondenternas ansiktsuttryck samt kroppspråk är det lättare att märka 

ifall ett förtydligande av frågorna behövdes. De ovan nämnda fördelarna var nackdelar i de sex 

intervjuer som genomfördes per telefon. Vidare blev det i några av intervjuerna 

störningsmoment såsom brus samt dålig kvalité på grund av att en bristfällig inspelningsteknik 

användes till en början. Det mest fördelaktiga för vår del att genomföra intervjun per telefon 

var den tidigare nämnda tidsåtgången samt att vår fysiska närvaro inte påverkade 

respondenterna.  

Intervjuerna per telefon varade i ungefär 30 minuter medan de personliga intervjuerna varade i 

ungefär 40 minuter. Trots en viss skillnad i tid erhölls lika givande information från båda 

tillvägagångssätten, detta eftersom telefonintervjuerna enbart behandlade ämnet medan det 
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under de personliga mötena lättare svävade iväg och även annat som inte var relevant för 

studien diskuterades.  

Oavsett tillvägagångssätt deltog båda intervjuerna under intervjun. Vi turades om att vara den 

som förde intervjun medan den andre var mer passiv och kunde således studera respondenten, 

flika in ibland och vara ett stöd till den som förde intervjun. Detta val gjordes även för att göra 

det mindre rörigt för respondenterna. Genom att båda två medverkade ansåg vi att intervjuerna 

blev mer givande genom möjligheten att hjälpa varandra och på så vis erhålla bättre 

information. Vid intervjuns början mjukades respondenten upp med enklare frågor om deras 

verksamhet som de lätt kunde svara på. Vi berättade även om studiens syfte, bad om deras 

godkännande för att få spela in intervjun samt berättade att deras svar kommer att behandlas 

anonymt. Det för att bygga upp ett förtroende, vilket är betydande då det lägger grunden för 

hur intervjun kommer att utvecklas (Christensen et al.  2010). Vidare berättades för 

respondenterna att de när som helst under intervjuns gång kunde välja att avbryta, något som 

inte någon respondenterna valde att göra. Vi bad även om att få kontakta dem efter intervjun 

vid oklarheter angående deras svar samt att få skicka en sammanställning av intervjun så att de 

kan bekräfta att deras svar uppfattats korrekt. Detta är något även Bryman & Bell (2013) 

förespråkar för att få en sanningsenlig bild av hur respondenterna uppfattat situationen. 

 

3.6.1 Inspelning & Transkribering  

För att underlätta en detaljerad analys spelades samtliga intervjuer in, med samtycke från 

respondenterna. Det är viktigt att man får med en korrekt redogörelse för hur intervjun tog 

form. Genom att spela in intervjuerna riskerade studien inte att gå miste om någon viktig 

information och intervjupersonernas ordalag kunde bibehållas. Om anteckningar istället förs 

under intervjuns gång kan det finnas en risk att man blir distraherad och går miste om viktig 

information och missar eventuella ansiktsuttryck (Bryman & Bell 2013). Därför valdes att 

enbart spela in intervjuerna, vilket gjorde att vi kunde fokusera mer på intervjuerna, de svar 

som erhölls och kroppsspråk samt eventuella ansiktsuttryck hos respondenterna. Det 

underlättade även för oss att sondera vad som ansågs viktigt och komma med följdfrågor om så 

behövdes. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter och det kan vara svårt att komma ihåg allt 

som sagts under den tiden, särskilt när det var flera olika intervjuer. Därför var inspelningen 

extra värdefull då den hjälpte oss att förbättra minnet och kontrollera att de tolkningar som 

gjordes under intervjuns gång stämde överens med verkligheten. Inspelningarna 

transkriberades sedan för att göra materialet mer lättöverskådligt. Detta gjorde det även enklare 

att gå igenom materialet upprepade gånger vilket hjälpte oss vid osäkerheter kring vad 

respondenterna hade sagt.  
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3.7 Analysmetod 
Analys av en kvalitativ studie fokuserar på helheten och det undersökta sammanhanget snarare än 

delarna och specifika ord. Detta eftersom ord kan ha olika innebörd beroende på vem som 

tillfrågas och vilken situation som undersöks, därför är ordens mening betydelselös utanför den 

undersökta kontexten (Bryman & Bell 2013; Christensen et al. 2010), i detta fall digitalisering i 

redovisningsbranschen. Fortgående i studien så har insamlingen av datamaterialet samt analysen 

skett parallellt, analysen är således processuell snarare än sekventiell enligt Christensen et al. 

(2010). Fördelarna med detta anser Christensen et al. (2010) är att det under studiens gång blir 

lättare att upptäcka ifall det behövs kompletteras med mer data inom något område för att 

möjliggöra en bättre analys, samt att man i slutet av processen inte har kvar en stor mängd 

obearbetad data som kan kännas övermäktig.  

 

För att få en förståelse för det underliggande mönstret i det insamlade datamaterialet så startade 

processen med att den transkriberade texten från intervjuerna lästes igenom flera gånger för att 

erhålla en känsla av kontexten. Således bestämde vi, utifrån rekommendation av Graneheim & 

Lundman (2004) att använda de transkriberade intervjuerna som analysenheter. Detta eftersom 

vardera intervju är tillräckligt stor för att fånga en kontext samt tillräckligt små för att vara 

hanterbara. Eftersom några av analysenheterna hade liknande huvuddrag grupperades dessa, och 

slutligen blev det fyra stycken analysenheter, grupp 1, grupp 2, grupp 3 samt grupp 4. Utifrån 

från den teoretiska referensramen urskiljdes innehållsområden inom vardera analysenhet. Dessa 

innehållsområden var gruppernas inställning till digitaliseringen, deras inställning till en 

personlig kontakt samt hur digitaliseringen påverkat förtroendet, engagemanget och lojaliteten. 

Dessa innehållsområden återfinns i Tabell 3 i analyskapitlet där de används för att visa hur 

respektive grupp skiljer sig åt och är grunden för analysen. Uppdelandet av innehållsområden 

gjorde texten inom vardera analysenhet mer påtaglig och lättare att förstå, vilket Graneheim & 

Lundman (2004) anser vara en av fördelarna med detta tillvägagångssätt. Vidare reducerades 

materialet genom formuleringen av meningsenheter, det vill säga uttalanden som relaterar till 

samma centrala betydelse (Graneheim & Lundman 2004; Christensen et al. 2010). Dessa 

kondenserades, för att få en förkortning men samtidigt bevara kärnan i innehållet. De 

kondenserade meningsenheterna tilldelades sedan en kod, en etikett som står för innehållet 

(Graneheim & Lundman 2004). Koderna för grupperna återfinns i tabell 3 och en del 

kondenserade meningsenheter går att se i tabellform i analysen, för att underlätta för läsaren.  

 

Sammanfattningsvis spelade den teoretiska referensramen en stor roll i analysen, då syftet är att 

se hur digitaliseringen påverkar redovisningsbranschen, och därmed hur det påverkar den rådande 

forskningen inom förtroende, engagemang och lojalitet på området. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) är det en balansgång att utgå från referensramen eftersom forskare bör utgå från 

teorin men även låta det insamlade datamaterialet tala för sig självt. För att kunna finna hur 

digitaliseringen vidareutvecklar teorin var det nödvändigt att även låta materialet styra. Detta 

resulterade bland annat i att studien påvisade att digitaliseringen kan göra så att sambanden ser 

annorlunda ut.  
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3.8 Studiens kvalité 
Ursprungligen utgör reliabilitet samt validitet viktiga kriterier för att bedöma studiens kvalitet 

och trovärdighet. I kvalitativa studier som denna anser dock vissa forskare att det finns 

svårigheter med att försäkra sig om studiens externa validitet, det vill säga i vilken utsträckning 

undersökningen kan upprepas. Detta kriterium är svårt att uppfylla i denna undersökning då det 

inte går att fastställa en absolut bild av den sociala miljö som studeras (Bryman & Bell 2013). 

Det är den främsta anledningen till att Guba & Lincoln (1994) tagit fram alternativa begrepp 

för reliabilitet och validitet som bättre lämpar sig i kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013). 

Dessa är trovärdighet samt äkthet.  

En kvalitativ studies trovärdighet uppfattas utifrån fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Då den sociala verkligheten kan uppfattas olika, är 

tillförlitligheten viktig för att stärka studiens trovärdighet (Bryman & Bell 2013). För att 

försöka se till så att kvalitén på studien var så god som möjligt, så att läsarna accepterar 

studiens syn på den sociala verkligheten, så har en så kallad respondentvalidering utförts. Efter 

varje intervju gjordes ett utskick så att vardera respondent fick ta del av empirin som bearbetats 

efter intervjutillfället. Ytterligare ett utskick gjordes till samtliga respondenter inför studiens 

slutförande, för att bekräfta studiens resultat. För att möjliggöra för andra forskare att överföra 

studiens resultat till andra kontexter utformades empirin som en databas. Således återges den 

insamlade empirin detaljrik och med fylliga beskrivningar av den sociala verkligheten. Vidare 

stärktes studiens pålitlighet genom att hela forskningsprocessen och våra val under tidens gång 

noggrant har motiverats i detta metodavsnitt samt granskats av handledare och övriga 

studiegrupper vid flera seminarietillfällen. Då processen samt den slutgiltiga studien granskats 

och konfirmerats stärker det att vi som forskare agerat i god tro. Till teorierna som använts som 

underlag i studien var vi noga med att ange källor. Ytterligare vid utformningen av 

intervjuguiden ställdes inga ledande frågor i avsikt att få fram våra personliga åsikter.  

Äkthet berör istället en studies allmänna konsekvenser av den rådande forskningspolitiken 

(Bryman & Bell 2013). För att ge en rättvis bild av deltagarnas åsikter gjordes som tidigare 

nämnts en respondentvalidering för att stärka svarens trovärdighet. Då studien ämnar få en 

förståelse för hur respondenterna uppfattar den miljö de verkar i samt den sociala situationen, 

leder det även till att respondenterna själva börjar reflektera över sin situation. Respondenterna 

fick innan samt under intervjun information om digitaliseringens utveckling vilket gav dem 

möjlighet att reflektera över deras situation och hur det påverkar deras dagliga arbete. Studien 

kan på så vis leda till att respondenterna sedan arbetar för att förändra deras kommunikation 

med respektive byrå. En stor del av forskningsprocessen utgörs av att varva insamlingsarbetet 

med analys. För att göra studiens analys trovärdig har det genomgående i metodkapitlet 

beskrivits hur vi systematiskt gått tillväga under insamlings- och analysarbetet. 

 

3.9 Studiens generaliserbarhet 

Då studien enbart undersökt ett fåtal kunders inställning till en digitalisering är möjligheterna 

att göra en generalisering begränsade. Detta eftersom studium av ett begränsat urval inte kan 



28 

 

hänföras till en hel population (Bryman & Bell 2013; Saunders, Lewis & Thornhill 2016). 

Resultaten kan därför enbart hänföras till de kunder som tillfrågades i den givna situationen, 

och inte till kunder i hela redovisningsbranschen då åsikter kring problemet kan skilja sig hos 

andra kunder än de tillfrågade. Det är alltså inte möjligt att göra en statistisk generalisering där 

man fastslår hur vanligt ett fenomen är eller hur ofta fenomenet uppkommer (Bryman & Bell 

2013; Saunders et al. 2016). Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur ett visst 

antal kunder ser på digitaliseringen och dess påverkan på relationen till konsulten, och utgår 

som tidigare nämnts från kundernas åsikter. Avsikten är därför inte att generalisera resultatet 

till en hel population och begränsningen i generaliserbarheten sågs därför inte som något 

problem. Studien möjliggjorde däremot en viss teoretisk generaliserbarhet. Genom att testa den 

befintliga teorin på ett nytt tillämpningsområde kunde teoretiska ståndpunkter från 

referensramen bekräftas och i viss mån vidareutvecklas. Studiens resultat kan därför användas 

av andra forskare för att testa denna teori i en annan kontext. För att möjliggöra för andra 

forskare att använda studiens resultat är det viktigt att den teoretiska referensramen är 

innehållsrik (Christensen et al. 2010; Bryman & Bell 2013; Yin 2003), vilket fanns i åtanke vid 

utformandet av ramverket.   

 

3.10 Metodreflektion 
Ett av urvalskriterierna för respondenterna var att den intervjuade skulle vara den som 

huvudsakligen har hand om ekonomin på företaget. Detta val gjordes för att det är denna som 

främst har kontakten med konsulten på redovisningsbyrån. Så var även fallet för 

respondenterna i studien vilket med fördel bidrog till att de kunde besvara frågorna om deras 

relation till byrån och konsulten. Det går givetvis att reflektera över ifall åsikterna om 

digitaliseringen hade kunnat te sig annorlunda ifall någon annan på företaget tillfrågats, 

exempelvis chefen, med tanke på att flera respondenter uppgav sig vara emot de digitaliserade 

tjänsterna eftersom de ansåg att de ersatte deras arbete. Respondenterna tog upp problemet som 

att det för deras företag inte skulle vara gynnsamt med tanke på att de redan har denna kostnad, 

givetvis kan detta motstånd även grunda sig i att de inte vill förlora jobbet. Hade 

respondenterna istället varit chefer så finns möjligheten att de även påpekat att de redan har en 

kostnad för det genom en anställd men samtidigt att de ser fördelar med digitaliseringen på 

andra sätt. Dock ser vi fortfarande det som mest fördelaktigt att vi valde att samtliga 

respondenter skulle vara de som har hand om ekonomin, eftersom de annars inte hade kunnat 

besvara frågorna om relationen och hur digitaliseringen påverkar denna relation. Sedan är det 

även tydligt att svaren som respondenterna ger är deras egna åsikter och inte är representativt 

för företaget de arbetar på.  

 

Respondenterna som intervjuades var samtliga verksamma i samma stad. Valet av stad 

grundade sig i kontakter, vilket för oss blev fördelaktigt avseende tidsbesparing. Staden vars 

invånarantal uppgår till 9 000 personer kan klassificeras som en relativt liten stad. Med tanke 

på de svar som erhölls kan det tänkas att respondenter från en större stad hade haft andra 
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åsikter. En större stad medför troligen även ett större geografiskt avstånd emellan kunden och 

byrån vilket kan göra det svårt att träffas personligen. Jämfört med en större stad kan 

respondenterna i denna studie tänkas uppskatta att träffas personligen eftersom att det för dem 

inte tar så lång tid att färdas mellan varandra. Men även att en mindre stad kan leda till att man 

känner sin konsult utifrån andra icke affärsrelaterade omständigheter, till exempelvis dotterns 

fotbollslag.  

Vidare valdes att det för studien inte skulle vara ett kriterium att respondenterna anlitar samma 

redovisningsbyrå. Det på grund av att det för oss skulle vara enklare att kontakta respondenter.  

I efterhand ser vi att det vore mer fördelaktigt om respondenterna hade anlitat samma byrå 

eftersom byråerna kommit olika långt i deras arbete mot att bli digitaliserade. I denna studie 

gick det ändock bra med tanke på att samtliga respondenters byråer erbjöd någon form av 

digitaliserade tjänster, dock olika grad för hur avancerade de var. Möjligheten finns därför att 

respondenter hade svarat annorlunda om de istället hade haft en annan byrå med deras digitala 

tjänster.  

Intervjuernas längd beräknades inledningsvis till ca en timme per intervju. Detta informerades 

de om i inbjudan till studien, se bilaga 1, samt vid den första telefonkontakten. Det så att 

respondenterna kunde avsätta den tiden och inte riskera att behöva avbryta intervjun, förutom i 

nödfall. Det var även fördelaktigt för vår egen planering. Tidsåtgången blev dock mindre än 

beräknad, ca 30-40 minuter beroende på om intervjun genomfördes via telefon eller 

personligen. Somliga anser att en nackdel med intervjuer per telefon är att de ofta måste hållas 

korta och därmed kan det tänkas att det blir ett mindre djup i intervjun och att intervjuaren går 

miste om relevant information (Novick 2007). Vi anser däremot inte att den betydligt kortare 

intervjutiden påverkade studien, då vi anser att studien likväl innehar en empirisk mättnad. Det 

eftersom det i det i intervjuerna även är inräknat förklaring av frågor samt övrigt småprat. 

Intervjuerna blev dock väldigt uppgiftsorienterade, speciellt de som fördes via telefon, och 

respondenterna förstod för det mesta frågorna väl så de behövde inte förklaras vidare.  
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4. Empiri 
 

I följande kapitel återges den empiri som samlats in genom kvalitativa intervjuer med studiens 

åtta respondenter. Den insamlade empirin presenteras vardera respondent för sig.  

 

4.1  Respondent A1 
 Företag A1 har varit verksamt i 13 år och respondent A1, som är i 50-årsåldern, gör den 

löpande bokföringen i företaget men anser själv att han har ringa kunskap om redovisning. 

Företaget tar hjälp av en redovisningsbyrå för att göra månadsavstämningar och respondenten 

anser att deras konsult på byrån gör ett bra jobb. Respondent A1 förklarar att hans konsult är 

kunnig och utför sitt arbete väldigt snabbt. Respondenten påpekar även att de kan behöva extra 

hjälp vid mer komplexa ärenden såsom momsredovisning. Han berättar att hennes kunskap 

bekräftas genom att de inte fått någon påbackning av skatteverket. Han uppskattar att hon ger 

snabba samt kunniga svar, dock poängterar han att hon tar ju betalt för hjälpen också.  

Företaget respondent A1 arbetar på använder sig fortfarande mycket utav papper och skickar 

exempelvis ut pappersfakturor till majoriteten av sina kunder. Kundorderna däremot tar de 

oftast emot via mail. Respondenten är positivt inställd till digitaliseringens utveckling och 

nämner att:  

”Fördelen med digitalisering är ju att det blir mycket effektivare. Och fel, så som jag ser det, 

felrisken blir mindre när man tar bort den manuella hanteringen” 

Respondenten nämner däremot att han inte valt att köpa till de digitaliserade tjänster som byrån 

erbjudit honom. Det eftersom han inte anser att det gynnar honom då han ändå gör den löpande 

redovisningen själv. Respondent A1 har tagit hjälp av samma redovisningsbyrå i ungefär sex år 

och han påpekar att han är väldigt nöjd med deras konsult och jobbet denne gör för dem. 

Respondenten nämner att de får en väldigt personlig service som de värderar högt. 

Kommunikationen mellan byrån och Respondent A1 sker både via mail, telefon och personliga 

besök. Personliga möten med konsulten sker en gång varannan månad och de kommunicerar 

via mail ungefär en gång i veckan och per telefon när det uppstår mer komplexa frågor. 

Kommunikationen brukar ske tätare vid årets slut än annars. Han uppskattar att hon är 

tillmötesgående och ger snabba svar via mail och telefon. Han berättar att de är nöjda med hur 

kommunikationen sker idag och att det delvis grundar sig i kostnaden. Genom att 

kommunicera via mail och telefon kan de hålla kostnaderna nere och han kan fokusera mer på 

sitt eget arbete. För att dra ner på kostnaderna försöker han göra så mycket som möjligt själv 

men behöver hjälp vid exempelvis månadsavstämningen då han inte anser att de ha den 

kunskap som krävs för det. 
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 “Jag har svårt att veta vad hon gör riktigt åt oss, i månadsavstämningen. Jag vet inte riktigt 

vad det innebär i och med att jag inte kan det. Skulle jag kunna det skulle vi ju inte behöva 

köpa den tjänsten”. 

Respondent A1 anser att det är viktigt att göra avstämningar öga mot öga ibland med konsulten 

för att få en bättre förståelse för vad det är konsulten gör för dem, men de försöker hantera så 

mycket som möjligt själva då det är en kostnadsfråga. Respondenten anser vidare att kostnaden 

kontra vad de får av byrån ska stå i paritet med varandra för att de ska anse att relationen är 

betydelsefull. 

”Att bara betala för att man har en god relation, den tiden tror jag börjar försvinna, allmänt 

sett. Man väljer exempelvis inte kompisens redovisningsföretag bara för att man känner 

densamme, vilket man ju gjorde förr oavsett vad det kostade. Man tog ju den för att man kände 

den och man gav ju en kompis jobb. Nu tar man ju det som är billigast eller det man tror att 

man får ut mest utav”. 

Vad som skulle kunna få Respondent A1 att byta från byrån de anlitar nu är bland annat om ett 

mycket billigare alternativ skulle dyka upp och de känner att de kan erhålla samma service 

eller bättre. Han berättar att de ibland jämför olika alternativ men att de i dagsläget inte har 

några planer på att byta byrå då de är väldigt nöja med arbetet som konsulten gör för dem och 

han skulle därför rekommendera konsulten vidare till andra. Om denne däremot skulle byta 

byrå skulle de förmodligen följa efter förutsatt att priset är detsamma eller lägre. Han 

reflekterar vidare över att byrån de har nu är en av de billigaste men han anser generellt att 

priserna i branschen är för höga. Han anser att det känns som att byråerna tar mer betalt än 

nödvändigt för sina tjänster. Skulle ett byte bli aktuellt anser han att de har alla möjligheter att 

byta. Det grundar sig dels i att de utför mycket av arbetet själva och arbetar i ett eget 

bokföringssystem och är alltså inte bundna av byråns redovisningssystem. Respondenten anser 

även att digitaliseringen och framförallt internet bidrar till att det blir lättare att jämföra andra 

alternativ och kanske byta byrå om det dyker upp något mycket billigare.  

 

4.2 Respondent A2 
Företag A2 har varit verksamt i 12 år. Respondent A2 som är i 60-års ålder sköter det mesta av 

den löpande bokföringen själv, i ett eget bokföringsprogram. Inom redovisning anser hon sig 

ha en stor kunskap och de anlitar enbart en redovisningskonsult för hjälp vid bokslut samt när 

hon ibland behöver hjälp under det löpande arbetet, vilket kan beröra moms och skatter vid 

handel inom EU. När hon behöver hjälp anser hon att deras redovisningsbyrå påvisar att de har 

en god kompetens, genom att de besvarar hennes frågor utförligt och det per telefon. 

Företag A2 arbetar för att bli mer digitala i deras egen verksamhet, dock anser de att 

pappersarbetet ändock inte kommer att försvinna. De anser snarare att pappersarbetet har ökat. 

Hon är både positiv och negativ till digitaliseringen och påpekar att det är så mycket lättare att 

fort hitta saker på datorn än vad man gör i pärmar. Hon säger att det även är positivt att 

bokföringsprogrammet rättar hennes fel vid eventuella hjärnsläpp. De är medvetna om att 
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redovisningsbyrån som de anlitar innehar flertalet mer avancerade digitaliserade tjänster, men 

det är något som de inte valt att köpa till. Det på grund av att det är något som skulle ersätta en 

del av hennes arbetsuppgifter. Därför anser hon och även hennes chef att de klarar sig utan det. 

Hon påpekar även att hon tycker att det är lite läskigt med det digitala eftersom det inte är 

någonting hon använder på sin fritid. När de behöver hjälp kan hon föra över bokföringen 

genom en fil som de kan öppna i sitt bokföringsprogram, vilket hon tycker är smidigt. Hon 

uppskattar även att man där kan se det arbete som hennes kontakt utför direkt på sin egen 

skärm. Dock påpekar hon att de fortfarande överlämnar pärmar till byrån med material, det för 

att byrån ska kunna styrka att bokföringen stämmer. Om det säger hon såhär: 

“Ja, det är ju väldigt smidigt att sköta allt genom bokföringsprogrammet. Men jag har 

ingenting emot att åka dit och lämna materialet heller. Det är ju alltid trevligt att få lite fika 

och prata lite” 

Den nuvarande byrån har företaget anlitat i 3 år, efter att den tidigare privata 

redovisningskonsulten tyvärr gick i pension. De uppger sig vara väldigt nöjda med det 

samarbete de haft under dessa år, då de aldrig fått några problem med skatteverket eller 

bolagsverket. Trots att det absolut inte är det billigaste alternativet på marknaden menar hon att 

det viktigaste är att hon kan ställa frågor på precis allting och att hon får ett vettigt svar, samt 

att jobbet blir rätt och riktigt utfört. Detta har det under denna tid blivit då inga klagomål 

erhållits från varken skatteverket eller bolagsverket. Respondent A2 anser att relationen till 

konsulten är god och att de har väldigt trevligt då de träffas. De har bestämda möten då de 

träffas personligen ca två gånger per år, vilket hon uppskattar. Där får de chansen att skapa en 

relation samt att hon ger dem den information de behöver för bokslutet och överlämnar 

pärmarna. 

Respondent A2 ser det som en risk med den utvecklande digitaliseringen, att det kan göra så att 

deras personliga möten försvinner. Hon säger att hon då inte alls hade tyckt det varit lika roligt. 

Att kommunicera per telefon går bra men hon vill även ha ett ansikte på den hon har ett 

samarbete med. Som tidigare sagts har de två bestämda träffar per år, förutom det 

kommunicerar och de kontinuerligt när behov av hjälp uppstår, de träffas då antingen 

personligen eller pratar via telefon. Hon är i kontakt med tre stycken anställda på byrån, vilket 

hon ser som fördelaktigt då det alltid är någon som kan stå till hjälp. Kommunikationen kan 

ske via mail men sker främst via telefon. Beroende på vad hon behöver ha hjälp med samt hur 

brådskande det är så föredrar hon olika kommunikationskanaler. Hon nämner att vid svåra 

frågor som hon snabbt vill ha svar på, exempelvis angående moms och skatt vid deras affärer 

med utlandet går det bra per telefon. Annars föredrar hon att svåra saker förklaras personligen. 

Respondent A2 uttrycker sig såhär om de digitala kommunikationsvägar hon har med byrån. 

  

”..det är en väldig nackdel med det här digitala, att det är så opersonligt liksom. Man vill ju 

gärna ha den där mänskliga kontakten med dem man sammarbetar med. Jag tycker det är 

mycket trevligare. Det här blir ju mer som ett robotsystem, man vet inte vad som är bakom”. 
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Det viktigaste för att hon ska vilja stanna och fortsätta sin relation med byrån är att hon kan lita 

på att de sköter sina uppgifter och hjälper henne med sina problem. Hon påpekar även vikten 

av de personliga mötena, att när de träffas personligen så får hon en känsla av att det känns rätt 

och att de har samma mål med deras samarbete, och får således som en försäkring på att hon 

kan lita på den anställde och byrån. Hade hon inte gjort det så hade de troligen sökt upp en 

annan byrå. Hon påpekar även att det givetvis är en prisfråga men att de valt att fortgå med den 

aktuella byrån trots att de är relativt dyra eftersom de uppfyller deras krav och menar att en 

billigare byrå kanske inte kan uppnå samma standard. I nuläget har de därför inga planer på att 

byta byrå och överväger inte andra alternativ. De skulle även rekommendera byrån vidare till 

andra som är i behov av en redovisningskonsult. Detta skulle kunna ändras ifall klagomål 

inkommer från skatteverket eller bolagsverket. 

Skulle det bli aktuellt för företaget att byta byrå så säger hon att de skulle göra det. Hon menar 

att de enkelt och billigt kan göra det eftersom de har sitt eget bokföringssystem och sköter det 

mesta själv. Det de behöver är ju konsultens kunskap i svåra frågor, vilket de även kan få från 

någon annan byrå. Dock påpekar hon att det självklart kan bli lite pinsamt att byta byrå ifall 

man har en nära relation till sin konsult, men varför man byter är ju oftast för att någonting är 

fel, och då måste man ju prioritera sina affärer.  Att byta byrå till följd av att den konsult de har 

mest kontakt med skulle byta arbetsplats menar hon att de inte skulle göra. Detta eftersom de 

är nöjda med byrån som helhet och de skulle därför önska en annan konsult. 

 

4.3 Respondent A3 
Företag A3 är ett familjeföretag, och har i den nuvarande konstellationen existerat i tio år, 

dessförinnan omorganiserades de 1998. Respondent A3, som är i 30-års ålder, är den som 

sköter den löpande redovisningen och hon känner sig trygg i sin uppgift. Hon tar hjälp av en 

redovisningskonsult och de träffas personligen regelbundet ca två-tre timmar en gång i 

månaden för moms- och skatteavstämningar. Vidare har de en tät kontakt över mail eller per 

telefon där hon känner att hon kan få svar på sina frågor, får hon inte det direkt så får hon det 

alltid senare. Hon påpekar att även fast man är en redovisningskonsult så kan man ju inte 

kunna allt. Eftersom de inte har skatteverket eller bolagsverket efter sig så är de nöjda med den 

hjälp de får. 

Hon berättar att de själva i sin verksamhet inte arbetar med någon digitalisering 

överhuvudtaget och ställer sig heller inte positivt till den utveckling som sker inom 

redovisningsbranschen. De har varit på informationsträffar och föreläsningar på deras 

redovisningsbyrå men de kände att det inte var något för dem. Dels beror det på deras 

verksamhets karaktär men även att de själva inte känner sig bekväma i det. De tror dels att det 

hade passat en verksamhet som tar mer hjälp av byrån i övrigt än de själva men säger även så 

här: 
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”Vi är inte intresserade, det funkar bra som vi har det idag. Vi har alla papper och kan gå och 

titta på allt precis när som. Det är lätt att ta fram och kopiera om vi behöver ge ut någonting. 

Och vid till exempel avstämningar är det mycket lättare att ha det på papper än i en padda 

eller så.. ” 

 Det Respondent A3 och övriga på Företag A3 känner är istället att redovisningsbyrån mer 

utvecklar dessa tjänster för deras egen skull. 

”Vi såg ingen som helst fördel med det. Själva grejen går ju ut på att de vill sälja någonting, 

så vi får ju betala för det. Det är ju för att byrån ska sköta dina papper. Nu har vi ju en tjänst 

på kontoret som gör detta, det dem vill göra är att sälja och ta mitt jobb”. 

Respondent A3 reflekterar vidare över saken och menar att de digitaliserade tjänsterna nog 

passar dem som själva driver företag, och då genom tjänsterna kan köpa loss tid och använda 

den tiden på att tjäna pengar istället. Hennes slutsats är att det är en kostnadsfråga, det handlar 

om ifall man vill betala byrån eller en anställd och det som avgör är nog ens eget intresse för 

digitalisering. 

Hon är nöjd med sin relation till konsulten på byrån för att hon alltid ser till att vara 

lättillgänglig genom att hon alltid kan nås via telefon. Hon menar att hon alltid får svar, vilket 

är det viktigaste eftersom när man stöter på ett problem när man sitter och jobbar vill man helst 

att det skulle vara löst igår. Hon påpekar att denna faktor väger tungt, att det gör att de föredrar 

den konsult de har nu än den de tidigare bytte ifrån på grund av hans pension. Beroende på hur 

de kommunicerar och vad det handlar om så ter sig relationen annorlunda. När de träffas 

personligen brukar de ha roligt ihop och även prata om saker som inte rör arbetet, vilket 

respondent A3 uppskattar. Hon menar att det är roligt att ha ett ansikte på den man jobbar med, 

och att det hade varit trist att inte åka till kontoret och träffas för att lämna över pärmar utan 

istället köra med inskanning samt kommunicera via bokföringsprogrammet. Rör det sig om 

mindre problem som man snabbt vill ha svar på uppskattar hon att det kan tas via mail. Är 

frågorna dock komplicerade så känns det lättare att ringa så att följdfrågor kan ställas och man 

får ett bättre och utförligare svar. 

Det mest betydelsefulla i en relation med konsulten för att vilja stanna är enligt respondent A3: 

”Först och främst är det ju kemin skulle jag säga, personkemin måste stämma, eftersom man 

har tät kontakt och ska samarbeta. Skulle det vara någon som du absolut inte vill prata med, 

då är det svårt redan där”. 

För att kunna känna av om personkemin stämmer så anser hon att det är viktigt att träffas 

personligen. Hon tar vidare upp ett exempel då man ska anställa någon till kontoret, de 

värdesätter då mycket högre att personen passar in i verksamheten och att de har trevligt 

tillsammans eftersom det finns utbildningar, än en stel person med ett toppenbra cv. Detta 

jämför hon sedan med valet av redovisningskonsult. För att vilja stanna är det även viktigt att 

konsulten har rätt kompetens, hon menar att de går igenom kostnaderna varje år och jämför 

mellan andra byråer men hon menar att kvalitén väger upp det dyra priset.  
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Eftersom hon är nöjd med byrån uppger hon att hon brukar rekommendera byrån vidare till 

sina bekanta. Någon som dock skulle kunna få dem att vilja byta är enligt henne: 

“Jaa.. alltså det är väl om man blir blåst, ifall de gör fel. Så att vi hamnar i problem med 

bolagsverket eller skatteverket. Alltså att de inte är kompetenta. Det handlar inte om pengar i 

det fallet, det gör det inte. Vi skulle inte byta för att en byrå är billigare, för då skulle vi kunna 

byta för längesen”. 

Samtalet går återigen in på personkemin som hon anser viktig, det är dock inget som hon 

skulle välja att byta byrå för eftersom det troligen finns flera konsulter på byrån, och någon 

borde ju passa. Som tidigare sagt är hon väldigt nöjd med sin konsult men skulle inte välja att 

följa med ifall hon väljer att byta arbetsplats. Det eftersom byrån de nu anlitar har ett koncept 

som känns tryggt och de är väldigt nöjda med. Även fast de är nöjda med sin konsult så, byter 

hon byrå så måste denne infinna sig i ett annat koncept, vilket hon menar att de kanske inte 

skulle uppskatta. Skulle de dock vilja byta byrå så ser hon inget problem med det, varken 

tidskrävande eller att det skulle bli kostsamt eftersom de använder sitt eget bokföringssystem 

och inte samma som byrån. Det skulle heller inte kännas betungande eftersom är något fel så 

menar hon att det går före, även fast de har en bra relation till varandra. Till sist tillägger hon: 

“Som företagare känner man väldigt mycket för sitt företag, det är inte något som man 

swipear förbi på skärmen liksom. Jag tror inte man överlämnar sitt företags ekonomi till 

någon som man inte har en relation till. Det är ju ingenting som du bara lägger i händerna på 

folk och sen bara mailar lite. Företagen har ju en stor omsättning”. 

 

4.4 Respondent A4:  
Respondent A4 arbetar på ett företag som varit verksamt i fem år. Företaget sköter inte 

redovisningen själva utan låter en redovisningsbyrå göra det mesta utav arbetet. Respondent 

A4, som är i 30-års ålder, anser sig själv inte ha särskilt stor kunskap kring redovisning och det 

är delvis av den orsaken, samt tidsbristen, som har gjort att företaget lejer bort allt arbete som 

rör redovisning. Han menar att det inte är något han vill lägga energi på att lära sig heller utan 

fokuserar hellre på det arbete han utför och ser till att han är bra inom det. När han väl behöver 

ta hjälp från redovisningsbyrån anser han att de kan ge snabba och faktabaserade svar vilket 

respondenten uppskattar. Respondent A4 anser att det är viktigt att byrån gör vad de ska, och 

anser att byrån de anlitar gör ett bra jobb. Detta får de bekräftat genom att de inte fått någon 

påbackning av skatteverket. 

Företag A4 arbetar med att digitalisera sin verksamhet genom att bland annat utveckla en 

tidsapplikation som ska underlätta redovisning av timmar vid projekt. Företaget använder sig 

även utav en digital körjournal. Respondent A4 är positivt inställd till digitaliseringen och 

uppskattar att det blir mindre papper att arbeta med. Han uppskattar att byrån de anlitat arbetar 

med digitalisering och berättar att bland annat inskanning av fakturor har effektiviserat arbetet 

för honom. 
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”Tidigare var jag tvungen att ta emot alla fakturor, öppna dem och lägga dem på mitt kontor 

där jag även arbetar och räknar på jobb och har sådana papper. Det kunde då lätt försvinna 

papper och det var även en psykisk stress för mig att vecka efter vecka öppna alla fakturor. Nu 

kan jag istället gå in på telefonen och godkänna fakturor vilket är mycket smidigare. Jag 

tycker att arbetet har effektiviserats oerhört för mig, att vi inte längre har papperhantering”. 

Respondent A4 berättar även att han använder ett system där både han och redovisningsbyrån 

kan logga in och se varandras arbete, vilket han uppskattar. Genom detta system kan 

respondent A4 samla information om en viss kund på ett och samma ställe i en kundbild. Han 

menar att det besparar honom mycket tid då han slipper skriva in vissa uppgifter flera gånger. 

Respondenten berättar även att det inte bara är hans eget arbete som effektiviseras utan även 

redovisningsbyråns arbete.  Han menar att det förändrade arbetssättet är något som gynnar 

båda parter. Däremot anser han det vara säkrare att lämna över en pärm då informationen i en 

sådan situation enbart hamnar mellan fyra ögon. Han poängterar dock att han inte ser detta som 

något problem då det inte är några hemliga dokument det rör sig om och han inte har något att 

dölja. Han menar även att det visar på en öppenhet som han står för i sitt företagande.  

Företagets nuvarande redovisningsbyrå har de anlitat i fem år, således så länge som 

aktiebolaget varit verksamt. Tidigare bedrevs företaget som en enskild firma och 

redovisningskonsulten de tog hjälp av då gick i pension, därav bytet till en annan byrå. Valet 

att anlita byrån de har i dagsläget grundar sig i att han sedan tidigare kände en som arbetade på 

byrån. Denne är även respondentens konsult idag och han anser att de har en väldigt god och 

bra relation. Respondenten berättar att företaget verkar i en liten stad och att det då lätt blir 

som i deras fall, att man även har en vänskaplig relation vid sidan av arbetet. Han nämner att 

han även har kontakt med andra på byrån och att dessa relationer även de är goda. 

Kommunikationen med konsulten på byrån sker främst via telefon någon gång i veckan, men 

även genom mail eller personliga möten. Han föredrar att kommunicera via mail eller telefon 

då han ofta är ute på arbeten och att träffas personligen anser han vara slöseri med tid. Genom 

att medverka personligen på möten med byrån menar han att det försvinner inkomst, då det 

inte är möjligt att fakturera den tiden. 

När företaget bedrevs som enskild firma och hade en annan redovisningsbyrå träffade han 

konsulten oftare personligen än vad han gör med sin konsult han har idag. Han menar att 

anledningen till att de träffades mer personligen var att han inte kände konsulten på den byrån 

särskilt bra samt att denna byrå inte hade några digitaliserade tjänster.  

För att respondent A4 ska vilja stanna i relationen till byrån berättar han att det är viktigt att 

allt sköts rätt, särskilt då han själv inte har kunskap inom området. 

”Jag har ju samma krav på dem som mina kunder har på mig. Det jag har anlitat dem att 

göra, det ska göras på rätt sätt. Kostnaden får inte helt plötsligt skena iväg heller. Man kan 

inte betala massvis för något om någon gör exakt samma jobb för bättre pris”. 

Respondent A4 berättar att möjligheten till att byta byrå finns om det skulle bli aktuellt. Han 

nämner däremot att det skulle kunna vara tidskrävande samt uppstå en del problem då de 



37 

 

använder redovisningsbyråns system och ett byte av byrå skulle även innebära ett byte av 

system. Respondenten påpekar ännu en gång att han är väldigt nöjd med byrån som helhet och 

även sin konsult, och att de tjänster byrån erbjuder förenklar arbetet för honom. Han har flera 

kollegor i branschen som anser det jobbigt med papperarbetet och därför brukar han 

rekommendera byrån han själv anlitat. Skulle det vara så att konsulten han har på byrån skulle 

byta byrå tror han att han ändå skulle stanna kvar hos samma byrå. Detta eftersom han anser 

sig vara så pass nöjd med tjänsterna och att han har en god kontakt med flera på byrån. Därför 

överväger han inte heller några andra alternativ.  Han menar även att arbetet de utför är så pass 

standardiserat att det inte skulle bli någon större skillnad.  

 

4.5 Respondent A5:  
 Företag A5 har varit verksamt i fyra år och respondent A5, som är i 30-års åldern, sköter den 

löpande bokföringen själv men låter en redovisningsbyrå hjälpa till med resten, såsom redovisa 

löner och göra bokslut. Hon anser att hon själv har ganska stor kunskap inom redovisning och 

tycker att det är intressant, däremot anser hon inte att hon har tid att lära sig allt hon behöver.  

Respondent A5 har valt att anlita en större byrå med många anställda. Hon anser att det är ett 

viktigt kriterium och menar på att större företag har råd att låta sina anställda utbilda sig. 

Respondenten driver en verksamhet som innefattar hästar, vilka kräver speciella momssatser 

och hon berättar att byrån har varit villiga att anpassa sig efter kunden och lära sig de specifika 

regler som finns för branschen respondenten verkar i. 

Respondent A5 talar om att hon inte är särskilt förtjust i att allt blir mer digitalt och inte heller 

de digitaliserade tjänster som redovisningsbyrån erbjudit henne utan hon föredrar att ha 

material i pappersformat. Hon berättar att de har pärmar som de åker och lämnar till byrån. 

Genom att ha allt i pappersform anser respondenten att hon får en bättre översikt. Hon nämner 

även att en anledning till att hon gärna åker och lämnar pärmar till byrån är för att få träffa sin 

konsult, hon tycker om att det blir en nära relation. Det möjliggör även för henne att ställa 

frågor och kunna peka på vad det är hon är fundersam över.  Respondent A5 nämner även att 

det kan finnas vissa fördelar med digitalisering och syftar på att det är bra för miljön. Däremot 

anser hon att man blir mer sårbar vid en digitalisering. Hon menar att datorsystem exempelvis 

inte alltid är pålitliga utan ibland kan något viktigt försvinna om man har otur, hon nämner 

även att det finns en risk för intrång bland personliga saker. 

Respondenten beskriver relationen till sin konsult på byrån som väldigt god.  Vid minsta lilla 

oklarhet kan hon ringa sin konsult och oftast får hon svar på frågor inom en timme, därför 

känner hon att de anställda på byrån bryr sig, och kan inte hennes konsult svara på en fråga så 

brukar det kunna vara en kollega som kan det. Vanligtvis kommunicerar de via mail eller 

telefon, vilket kan ske flera gånger i veckan beroende på vad det rör sig om.  Vid 

svårformulerade frågor anser hon det vara lättare att ta ärendet per telefon. Personligen träffas 

de enbart när de lämnar över pärmarna. Däremot har de precis bokat in ett ytterligare möte för 

att träffas personligen och gå igenom respondentens verksamhet. Hon anser att det är viktigt att 
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träffas personligen ibland då hon tycker att det skapar en annan relation än vad kontakt via 

mail och telefon gör. 

Byrån som företag A5 tar hjälp av idag har de enbart haft några månader. Anledningen till 

varför de valde att byta byrå var att konsulten de hade på den tidigare byrån valde att börja 

arbeta på ett kontor i en annan stad, men fortfarande inom samma byrå. 

 

”Vi var supernöjda men behövde nu skicka pärmar istället och det var kontakten som saknades 

för det blev omständligare. Den personliga relationen har jättestor betydelse, annars hade jag 

aldrig bytt, det var ju orsaken”. 

Hon berättar att hon hade en väldigt nära relation till sin tidigare konsult, vilket gjorde att hon 

hade lite ångest över att byta till någon annan. Respondenten nämner att den tidigare konsulten 

hade föreslagit att respondenten kunde stanna kvar på samma kontor men byta till en annan 

konsult, eller så kunde hon välja att följa med konsulten till den andra staden. Respondent A5 

ansåg inte att någon annan på kontoret passade henne och valde till en början att följa med sin 

konsult. 

”Det var ju kontakten som fick oss att byta byrå och såklart lite prislappen, de är dyra. Men 

det har jag struntat i eftersom allt annat har varit bra men nu föll ju en viktig bit bort, den 

personliga kontakten, och då kände vi att nja, vi provar något annat”. 

Respondent A5 berättar att hon annars var väldigt nöjd med sin tidigare konsult men att hon 

även är väldigt nöjd med den konsult och byrå de har idag och därför skulle kunna 

rekommendera de båda byråerna. Det som skulle kunna få respondent A5 att byta byrå från 

den de har idag är ifall om konsulten skulle byta byrå. Hon anser att det viktigaste för henne i 

en relation är personen hon har kontakt med då hon önskar någon som kan ge snabba svar, 

goda råd och bryr sig om henne. Hon önskar även att byrån har flera anställda. Skulle ett byte 

av byrå bli aktuellt idag anser hon att de skulle ha möjligheten att byta då ekonomin finns samt 

att de använder ett eget bokföringssystem och därför inte behöver anpassa sig efter någon 

annan.  

 

4.6 Respondent A6 
Respondent A6 som är runt 40-årsåldern driver en verksamhet i stad A. Verksamheten har 

funnits inom familjen i 57 år. Han både driver verksamheten samt sköter det mesta av det 

ekonomiska arbetet på egen hand. Det som redovisningsbyrån gör är främst boksluten och 

momsavstämningar, vartefter han överlämnat en färdig pärm varje månad där allt löpande är 

konterat och klart. Förutom det agerar byrån som stöd vid mer komplicerade uppgifter, men för 

att utöka sin enligt honom själv goda kunskaper på området har han läst en del ekonomikurser. 

Till skillnad från den byrå som han anlitar, som han berättar är väldigt i framkant med 

digitaliseringen så ställer han sig mer negativt än positivt till den utvecklingen. Den egna 
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verksamheten har börjat tillgodose deras kunders önskemål om att få fakturorna via mailen 

istället för i pappersformat på posten. Han påpekar dock att mycket pappersarbete kvarstår, och 

att han hellre hade sett att det antingen hade varit helt digitalt eller helt fortsatt på det 

traditionella viset. Dock menar han att det digitala fortfarande står för utmaningar för att han 

ska bli helt nöjd. Hade företaget valt att helt bli digitala går det ändå inte eftersom kvitton 

fortfarande måste sparas som de är i 10 år. Det är något som han tycker är oroväckande, och 

menar att det känns som att det finns en risk att det vid bokslutet blir fel genom att rätt digitala 

bokföringsordrar inte sammanfogas med rätt fysiska underlag.  Såhär säger respondent A6 om 

att spara alla kvitton samt alla bokföringspärmar i fysisk form: 

”Det är ju för min del väldigt enkelt i och med att jag har dels platsen och utrymmet att 

förvara pappren under de här 10 åren. Men det är också väldigt enkelt att gå tillbaka en 

månad, ex om någon säger att det är något som inte stämmer, eller att en faktura inte är 

betald. Då kan man bara enkelt gå tillbaka till pärmen och slå upp det datumet” 

Och fortsätter sedan om det digitala: 

”.. det digitala, ja visst man kan söka där med och det är väldigt smidigt. Men tittar man i 

bokföringsprogrammen, eller bankreferensen från banken ifall en faktura saknas. Då så måste 

man ändå sen gå till papperspärmen i alla fall, för det är ju där som underlagen finns” 

Respondent A6 fortsätter med att berätta att han därför varit stenhård när redovisningsbyrån 

försökt sälja in deras digitaliserade tjänster. Han ser inte nyttan med att de till exempel ska ta 

hand om deras betalservice när det är någonting han själv gör. Nyttan att ge bort många 

procent av sin egen verksamhet, så man kan fokusera på andra delar, överstiger inte vad dessa 

tjänster kostar. Han känner att de vill sälja på honom tjänster som mer gynnar 

redovisningsbyrån än vad det gynnar han själv och verksamheten. Det han valt att ha digitalt är 

boksluten, något han tycker är väldigt smidigt. Att hans verksamhets information och siffror 

blir digitala är inget han känner sig oroad för. Han menar att risker för dataintrång motverkas 

av de säkerhetssystem som idag finns. Han förespråkar transparenta verksamheter och menar 

att informationen kan folk få tag på i alla fall. Kommunikationen mellan han och konsulten är 

även den digital, främst sker den via mail och telefon. Oftast när byrån kontaktar respondenten 

och behöver ha reda på något så skickar de ett mail, vilket han tycker är bra så han hinner ta 

fram exempelvis det underlag som de efterfrågar. Även när han behöver hjälp så föredrar han 

mailen för att det går snabbt att skicka iväg, men är det svåra problem där det är svårt att 

uttrycka sig i skriftform tar han det gärna per telefon. Han känner inget behov av att behöva få 

det förklarat personligen, det tar bara värdefull tid att träffas, och han menar att man kan ta allt 

via telefon. Undantag skulle vara riktigt svåra problemsituationer. Hur ofta de kommunicerar 

via mail eller telefon beror på vad som kommer upp, men i alla fall en gång i veckan. 

Respondent A6 säger sig vara nöjd med hur ofta de kommunicerar men påpekar: 

”skulle det ändras så vet jag att jag bara kan ringa. När som helst, även på en lördag. Vi 

känner varandra så pass bra”. 
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Respondent A6 beskriver deras relation som både professionell och vänskaplig, något som 

styrs av vad de pratar om. Efter att deras personliga affärsmöten kan de gärna sitta och prata 

lite skit efteråt. Eller som han väljer att uttrycka det, först en minut skitsnack sedan tre minuter 

affärer och slutligen en minut skitsnack igen. Det menar han har gjort så att de genom affärerna 

lärt känna varandra och har nu kommit närmare varandra och på så vis idag fått ett bättre och 

mer effektivt samarbete. Personligen så träffas de en gång varannan vecka, när kontakten på 

redovisningsbyrån har vägarna förbi. Ibland så krävs det ju att de träffas personligen, till 

exempelvis då respondent A6 måste signera momsrapporten. 

  

Respondent A6 uppger sig vara nöjd med den relation han har till sin kontaktperson och tänker 

sig därför ett fortsatt samarbete i framtiden. Det som är viktigt för respondent A6 för att vilja 

stanna i sin relation med redovisningsbyrån och den konsult han har är framförallt att det ger 

ett gemensamt utbyte. Byråns kompetens kommer på tal och han framhäver att det är viktigt att 

de kan sin sak, trots att han anser sig vara kunnig så kan han inte alla kryphål och regler, men 

det är något som han litar på att hans konsult gör eftersom de haft en längre relation och ett 

gott samarbete under denna tid. Han påpekar även att de ekonomiska faktorerna alltid påverkar 

och ifall de tar för mycket betalt så gynnar inte det hans utbyte. Enligt honom är då första 

steget att prata med sin kontakt och se vad som kan göras, annars avslutar han relationen. Han 

vill känna att han har en nytta av relationen, på ett affärsmässigt plan. Gör den inte det så vill 

han avsluta den men kan gärna ha en privatrelation vid sidan av ifall deras personliga relation 

är god. Han nämner att det givetvis kan vara jobbigt att säga till en person att man vill avsluta 

samarbetet ifall man är kompisar, men det är ett beslut som man måste ta för verksamhetens 

skull.  Dock berättar han om en tidigare erfarenhet med konsulten på sin tidigare 

redovisningsbyrå: 

”Jag var inte nöjd med hans personliga engagemang. Om vi säger så, hehe. Vi kom på kant 

med varandra om vissa saker som egentligen inte har att göra med ekonomin att göra utan 

hans eget handhavande av vissa saker och det tyckte inte jag om och då sa jag att jag inte 

tyckte vi skulle ha ett samarbete i fortsättningen.” 

Det som fick han att välja byta byrå var således hans förra konsults personlighet. Annat som 

skulle få honom att byta är att de inte sköter sitt jobb. Den nuvarande konsulten är han väldigt 

nöjd med, eftersom han gjort ett bra jobb i de år och de har blivit nära vänner. Därför skulle 

han helt klart överväga att följa med ifall personen väljer att byta byrå. Redovisningsbyrån som 

han nu samarbetar med är han nöjd med och rekommenderar den vidare till andra då det aldrig 

har blivit några problem med skatteverket eller bolagsverket. Det är dock nu känt att byrån 

kommer att upphöra och de har därför börjat leta efter nya alternativ, något som de inte gjort 

tidigare. Det de söker efter är framförallt kompetensen, något han menar märks ifall de har 

titeln som auktoriserad redovisningskonsult. Han går även efter prisbilden samt vad andra 

säger, ifall de är nöjda, och berättar att hörsägen säger mycket om verksamheter i denna stad. 

Det slutliga blir att träffa byrån personligen för att diskutera vad de kan erbjuda mig. Att byta 

byrå ser han inte som ett hinder, varken att det blir för kostsamt eller tidsödande. Han menar att 
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det brukar man få hjälp med, och speciellt med tanke på att han inte köper några av den 

nuvarande byråns digitala tjänster, som han inte skulle kunna fortsätta använda, så är det inget 

som komplicerar bytet. 

 

4.7 Respondent A7 
Verksamhet A7 har funnits i 35 år. Tidigare sköttes ekonomin helt inom företaget, då den 

tidigare ägarens fru hade en ekonomiutbildning. Respondent A7, som är i 50-års ålder, har 

sedan tagit över företaget har ingen utbildning och anser sig vara dålig på redovisning, därför 

gjorde han valet att ge bort den biten, så att de som är duktiga på det får hålla på med det och 

han med sitt. Redovisningsbyrån som han anlitat i 2 år är specialiserad på just hans bransch. 

Det är något som han uppskattar eftersom de är insatta på området, vet vad som händer i 

branschen och blir specialister och därför gör ett bra jobb. Han påpekar även att det är 

anledningen till varför att rekommenderar byrån vidare till andra företag i samma bransch.  

Digitalt arbetar han både med sitt kassa- och faktureringssystem. Han arbetaräven i samma 

program som redovisningsbyrån använder för den löpande bokföringen. Där emellan finns 

således en transparens så att båda parter ser vad som händer och att den andra gör rätt samt att 

han tycker att det är skönt så att de lättare kan hjälpa varandra. Något som inte sker digitalt är 

leverantörsfakturorna. De får han per post för att sedan attestera skicka de vidare till byrån och 

även det via post. Där menar han dock att de är i förändringsstadiet, att allt fler fakturor 

kommer att bli e-fakturor och vidarebefordras via nätet. Det är något han ser framemot, för att 

slippa behöva hålla på med så mycket papper. Angående den digitala utvecklingen säger 

respondent A7 såhär: 

”Det är ju både bra och dåligt. Det är bra för det blir ju effektivt och man får en grym kontroll 

över allting. Men sen så är det ju otäckt att man är så beroende av elektroniken och kraschar 

det, att något händer så är man ju väldigt strandsatt med allting. Det är ju skräckblandade 

känslor ibland när man håller på med det här. Och framförallt med insyn och hackers och 

sådant där. Men det för ju mycket bra med sig också, det måste jag ju säga” 

Respondent A7 anser att deras samarbete med byrån är så pass digitala de kan vara för att det 

ska passa honom, förutom de leverantörsfakturor som då kommer att ändras. Han har även valt 

att köpa till en funktion som gör att han får push-notiser i bokföringssystemet. Det tycker han 

är väldigt bra för det påminner han om saker som måste göras. Förutom det är han nöjd med 

hur systemen fungerar idag och känner inget behov av ytterligare digitala tjänster och 

funktioner såsom en applikation i telefonen. Utvecklingen inom digitaliseringen ser han 

positivt på, det gynnar dels miljön men även båda parter genom att det går allt snabbare och 

snabbare. Det ger förenklingar som bidrar till att både han och byrån kan spara arbetstid. 

På redovisningsbyrån har han framförallt kontakt med en person som sköter all den löpande 

bokföringen samt en till som räknar ut lönerna. Deras relation beskriver han som att den under 

hela deras samarbete och fortfarande idag är väldigt god. Vilket han anser beror på att de 

träffar varandra minst 3-4 gånger om året då det för branschen anordnas mässor, där även 
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redovisningsbyrån brukar medverka. Han anser därför att deras samarbete har en bra framtid. 

Vidare berättar han att under mässorna tar de sig tid och pratar om branschen men även ifall 

det finns några svårigheter som måste redas ut inom redovisningen. På kvällen brukar det 

sedan vara en gemensam fest där det finns tid att prata om allt annat, vilket han tycker är 

jätteroligt. 

”Den festen brukar vara jätterolig. Att få prata lite med redovisningstjejerna, att lära känna 

dem. Vi får ju en bättre relation på så vis, och då blir det lättare att prata i telefon om det 

dagliga sen också” 

  

Respondent A7 fortsätter att berätta om relationen och framhäver att det han tycker är viktigt 

och framförallt så bra i deras relation är att de har en hög servicenivå och genuint visar att de 

bryr sig. De ska vara måna om att det går bra för verksamheten och för oss vilket han anser att 

byrån gör. Han är även nöjd med hur ofta de kommunicerar, vilket är ca två gånger i veckan 

via mail samt en gång i veckan per telefon. Beroende på vad det gäller så passar olika 

kommunikationssätt bättre. Mail är att föredra ifall han vill att det ska gå fort att skicka iväg 

frågan och han har mycket annat att sköta, annars föredrar han telefon. 

”Sen så är jag lite gammal och traditionell på det sättet att jag gillar att ringa och prata lite 

också.” 

Hur ofta de kommunicerar personligen är han nöjd med, eftersom dem på de anordnade 

mässorna träffas länge och hinner prata om allt möjligt. Han påpekar dock att det inte får bli en 

mindre personlig kontakt än den de har idag: 

”..skulle vi enbart kommunicera digitalt, då får vi ju inte den relationen så att vi pratar. Då 

blir det ju egentligen bara mekaniskt. Man skickar mail på allting, då får man ju liksom ingen 

känsla för varandra. Det är viktigt med personkemin, att man träffas och pratar och att de 

genuint visar att de är intresserade av oss” 

A7 fortsätter resonemanget med att servicenivån, ekonomiska faktorer och den personliga 

kontakten är viktig för att han ska vilja stanna i en relation. Engagerar byrån sig inte i 

relationen så väljer han att byta byrå. De ekonomiska frågorna anser han alltid är viktiga, och 

det är en avvägning hela tiden med att se så att de tar rimligt betalt för vad man får. Han 

påpekar dock att han är villig att betala extra för en högre servicenivå, att de genuint bryr sig 

och att allt fungerar som det ska. Ytterligare för att vilja fortsätta stanna i relationen är enligt 

A7: 

”Att man känner att de bryr sig och att man blir väl omhändertagen. Det är för mig viktigt, 

eftersom jag inte är nå duktig på bokföring och sådant. Sån är jag, beroende av att jag har ett 

bra förtroende för personen. Att jag kan lita på dem, och att de kan hjälpa mig med 

bedömningar som jag tycker att de ska göra. Så det är viktigt för mig att man har en bra kemi, 

att man funkar bra ihop” 
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Att byta byrå är inte något de har i åtanke, skulle det dock bli aktuellt att byta byrå så menar 

respondent A7 att han hade tagit det beslutet. Det eftersom ifall man vill byta så är det 

någonting man inte är nöjd med, antingen en ändrad prisbild, en dålig relation med varandra 

eller någonting annat som är på tok. Han påpekar att det är fördelaktigt att arbeta i samma 

system på grund av att det förenklar arbetet och ger han en insyn på vad hans konsult gör, men 

nackdelen är att det vid missnöje kan bli svårare att byta eftersom de är så insatta i just det 

systemet. Skulle hans konsult välja att byta byrå skulle han inte följa med, utan välja att 

fortsätta vara lojal gentemot byrån. Det på grund av att byrån är specialister inom hans 

bransch. Han menar även att det kan kännas pinsamt och svårt att byta ifall man har en bra 

relation till konsulten. Det var något han upplevde från sitt förra byte av byrå. Den relationen 

var även den väldigt god vilket gjorde det svårare att ta ett sådant beslut. Det som dock 

avgjorde var att den byrån han har nu var mer ekonomiskt lönsam att anlita samt var 

specialister på branschen. 

 

5.8 Respondent A8 
Respondent A8 arbetar på ett företag som har funnits i fem år och har valt att ta hjälp med allt 

när det kommer till redovisning. Respondent A8, som är i 25-årsåldern, berättar att hon själv 

har väldigt lite kunskap inom redovisning. Deras konsult på byrån gör det mesta när det 

kommer till redovisning och försöker ibland förklara för respondenten så att även hon ska lära 

sig och veta vad det är denna konsult gör åt dem. Respondenten förklarar däremot att hon kan 

betydligt mer idag än vad hon gjorde för fem år sedan när de startade verksamheten, men hon 

känner inte att hon har intresse att sätta sig in i det och göra redovisningen själv.  

Respondent A8 berättar att de samlar ihop fakturor exempelvis och sätter dem i en pärm som 

de sedan lämnar till redovisningsbyrån. Hon nämner att hon själv inte behöver bry sig särskilt 

mycket, utan hon vet att deras konsult gör vad hon ska. Det eftersom när det exempelvis är en 

faktura som ska betalas så kommer hon in i butiken och meddelar respondenten det. Vidare så 

anstränger sig konsulten med att kontakta leverantörer som misskött sig åt respondenten. 

Respondenten påpekar att det är precis så hon vill att en relation ska vara, och hon är tacksam 

över att de har en gemensam syn på hur ett samarbete ska se ut. Respondenten talar om att de 

föredrar att få fakturor i pappersform men hon nämner att ibland behöver det gå snabbare och 

då kan de välja att scanna in och skicka via mail istället. Hon har inte valt att köpa till några 

digitaliserade tjänster då hon inte är så hemma bland det digitala. Respondenten anser själv att 

hon är ganska omodern och nämner att hon inte är särskilt förtjust i datorer, men hon säger 

även att datorer gör arbetet smidigt genom möjligheten att ha allt på en och samma plats. Hon 

säger att hon själv borde bli bättre på att använda dator och kommunicera via mail då hon anser 

det fördelaktigt att ha allting sparat. 

“.. man får ju allting sparat då på något sätt istället för att prata med varandra, då kan det ju 

alltid bli missförstånd. Så med mail kan man ju istället gå tillbaka och se vad man har skrivit 

till varandra och liknande”. 
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I dagsläget har företaget respondent A8 arbetar på däremot ingen mailadress och respondenten 

förklarar att det beror på att deras hemsida inte fungerar som den ska och att då inte heller 

mailen fungerar. Detta anser hon vara en av nackdelarna med att mycket blir digitalt, att man 

blir sårbar om det inte fungerar som det ska. Hon berättar vidare att kontakten de har med 

konsulten på byrån är väldigt god då de ses ofta, och påpekar att det skulle vara tråkigt om de 

bara skulle höras via telefon och mail. Hon nämner även att hon uppskattar en personlig 

kontakt:  

“Jag tycker om det personliga, att vi har en bra relation och att man kan fråga om många 

olika saker. En del frågar kan ju vara jättedumma och korkade som man egentligen kanske 

borde kunna förstå själv men som man ändå kan fråga om utan att det ska bli något problem. 

Och att man kan ses person till person och man får en personlig kontakt, tycker jag om”.  

Respondent A8 har haft den aktuella byrån i ungefär fyra år. Tidigare hade de en byrå som de 

bytte ifrån efter ett år då hon inte ansåg att de kom överens och att det inte kändes helt bra. 

Hon berättar att de sågs ungefär en gång i månaden och gjorde avstämningar men att hon 

önskar att de hade haft mer kontakt och setts oftare. 

“Vi trodde det skulle funka bra men sedan kändes det inte riktigt bra så då tog vi kontakt med 

den byrån vi har nu istället och vi kände att de var ett bättre alternativ för oss och hon fanns i 

samma stad hela tiden, tidigare person reste ju runt i landet. Vi hade inte samma kontakt och 

kunde inte riktiga när som helst och så”.  

Respondenten berättar återigen att hon uppskattar kontakten hon har med den aktuella byrån 

och konsulten. Hon förklarar att densamme besöker dem i butiken nästan dagligen för att se 

hur de går för dem. Respondenten uppskattar att deras konsult bryr sig om dem och att hon 

genuint vill att det ska gå bra för dem. Hon påpekar även att konsulten är väldigt erfaren och 

kan svara på det mesta vilket hon tycker känns bra. Hon berättar att de även kan ses utöver 

arbetet och bara prata om vardagliga saker ibland. Förutom att de ses ofta brukar de även 

kunna ha kontakt via telefon och mail, men det är inte lika ofta. Hon uppskattar antalet mail till 

ungefär två stycken i veckan och de hörs av per telefon ungefär en gång i veckan men hon 

föredrar att träffas personligen.  

I dagsläget finns det inget som skulle kunna göra att de väljer att byta byrå. Hon berättar att 

deras konsult troligtvis kommer att gå i pension inom några år och att det kommer att bli 

anledningen till att de byter i framtiden. Vid ett byte påpekar hon att de inte kommer att ha 

kvar samma byrå utan då kommer de att välja en annan byrå då hon anser att det viktigaste är 

att det fungerar bra med personen hon har kontakt med, vilken byrå det är spelar ingen större 

roll. Att byta byrå ser hon som en enkel process, möjligen att det skulle kunna vara lite jobbigt 

till en början innan man lärt känna varandra. Skulle konsulten byta byrå skulle hon således 

välja att följa med. 

“Jag struntar egentligen i vart hon jobbar, jag vill ha just henne. Var hon jobbar, det spelar 

inte så stor roll”. 
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Det hon uppskattar med relationen hon har till konsulten idag är att hon är ordningsam och 

noggrann och att hon bryr sig om dem. Hon nämner även att hon får ett väldigt bra stöd och 

mycket hjälp vilket hon värdesätter.  

Avslutningsvis skulle hon rekommendera byrån vidare till andra och framförallt den konsult de 

har på byrån då hon är väldigt nöjd med hjälpen hon får.  
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5. Analys 

 
I följande kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras tillsammans med teorin i den 

befintliga referensramen. Respondenterna har nu delats in i fyra grupper som vardera har 

väsentliga huvuddrag. Först sammanställs gruppernas inställning till digitaliseringen samt den 

personliga kontaktens betydelse. Vidare analyseras vardera grupp för sig angående hur 

digitaliseringen ger avtryck i deras relation.  

 

Utifrån respondenternas svar går det att urskilja väsentliga huvuddrag som överensstämmer dem 

emellan, respondenterna delades därför in i grupper. Således upplever respondenterna i vardera 

grupp digitaliseringen av redovisningstjänster på liknande vis och konsekvenserna för deras 

förtroende, engagemang och lojalitet blir snarlika. Utifrån empirin är det tydligt att svaren skiljer 

sig mellan de respondenter som anlitar en konsult att göra deras redovisning jämfört med de som 

utför sin redovisning själva. Vi fann dock att man kan separera dessa två grupper ytterligare då 

respondent A1 som genomför redovisningen själv och respondent A8 som lämnar bort 

redovisningen skiljer sig från de andra och är varandras motsatser. Slutligen kan vi därmed 

urskilja fyra stycken grupper som vardera i sin helhet har samma syn på digitaliseringen och dess 

konsekvenser. I avsnitt 5.1 nedan presenteras respondenternas inställning till digitaliseringen, där 

respektive respondents åsikter summerats och därefter kategoriserats som antingen positivt eller 

negativt inställda till digitaliseringen. Vidare i avsnitt 5.2 analyseras den personliga kontaktens 

betydelse för respondenterna. Därefter i kommande avsnitt analyseras vardera grupp för sig för 

att få en hel hetsbild av hur studiens centrala begrepp och samband påverkats av digitaliseringen. 

Detta kommer följaktligen att sammanfattas och föras en diskussion kring.  

 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Respondenter A1 A2, A3, A5, A6 A4, A7 A8 

Inställning till 

digitalisering 
Positiv 

- Effektivitet 

- Kontroll 

Negativ 

- Digital ovana 

Positiv 

- Effektivitet 

Negativ 

- Digital ovana 

Inställning 

personlig kontakt 
Ej viktigt Viktigt för 

relation 
Viktigt för 

relation 
Viktigt för 

relation och 

arbete 

Förtroende     
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Förmåga Kontrollsystem Skatteverket Transparens 

Kontrollsystem 

Personlig relation 

Välvilja Kostsamt 

Gynnar byrån 

mer 

Gynnar byrån 

mer 
Gynnar båda Personlig kontakt 

Integritet Pris för högt Personliga 

värderingar 
Transparens Värderar relation 

Risk Minskad felrisk Digital ovana 

Risk för intrång 

Risk för intrång Sårbar 

Engagemang     

Engagemang Kompetens 

Kostnad 
Kompetens 

Personlig kontakt 

 

Kompetens 

Personlig kontakt 

Genuint bry sig 

Digitalisering 

Kompetens 

Personlig kontakt 

Genuint bry sig 

E/B Beräknande Emotionellt Emotionellt Emotionellt 

Lojalitet     

Benägenhet byte Kostnad Personlig relation 

Kompetens 

Pinsamt 

Personlig relation 

Pinsamt 

Personlig relation 

Möjlighet byte Enkelt Enkelt Svårt Enkelt 

Kommunikation Mail, Telefon 

Ofta 
Telefon 

Ofta 
Mail, Telefon 

Sällan 
Personlig kontakt 

Ofta 

Tabell 3. Hur digitaliseringen påverkar vardera grupps förtroende, engagemang och lojalitet. 

Egen sammanställning utifrån empirin. 
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5.1 Digitalisering 
Samtliga respondenter har i driften av deras verksamhet kommit i kontakt med digitaliseringen. 

Det råder dock åtskilliga meningar i respondenternas åsikter angående den digitala utvecklingen 

och de mer avancerade digitaliserade tjänsterna. Något utmärkande i empirin var att bland 

respondenterna som själva utför den löpande redovisningen så var majoriteten, grupp 2, negativt 

inställda, medan av respondenterna som väljer att anlita en redovisningskonsult så var den 

övervägande delen, grupp 3, positivt inställda till en digitalisering. Minoriteten, grupp 1, som 

utför redovisningen själva uppgav sig istället vara positiva och grupp 4 som anlitar en konsult var 

negativa till digitaliseringen. För vardera grupp, de som sköter redovisningen själva eller anlitar 

en redovisningskonsult, så grundar sig den negativa inställningen främst i vad vi skulle vilja 

benämna en digital ovana medan de som är positiva anser att digitaliseringen medför en 

effektivitet, större kontroll och är skonsamt för miljön.  

En digital ovana kan initialt tänkas sammankopplas med en hög ålder. Enligt SCB (2015) 

använder 75 % av befolkningen i åldern 16-85 år internet dagligen vilket påvisar att den digitala 

utvecklingen är stor i samhället. Skillnaden i ålder när det gäller en internetvana för 

åldersgrupperna som berörs i denna studie visar SCB (2015) att de inte skiljer sig väsentligt. I 

åldersgruppen 25-34 år använder 91 % internet dagligen, 90 % av de som är 35-44 år, 83 % av de 

som är 45-54 år och i åldern 55-64 år används internet dagligen av 75 %. De respondenter som 

uppvisar en digital ovana i denna studie är i åldrarna 25, 30, 30 och 60 år. Att de yngre i studien 

uppvisar en digital ovana är utefter SCBs (2015) statistik förvånande. En negativ inställning till 

digitaliseringen och en digital ovana i arbetet kan i denna studie istället tänkas förklaras av, i alla 

fall för respondent A8 (grupp 4) som är i 25 års åldern, hennes bristande kunskaper inom 

redovisning. Visserligen är det därför hon anlitar en konsult, dock krävs det fortfarande att hon 

tar emot fakturor och lämnar underlag till konsulten. Därmed kan detta arbete kännas betungande 

att genomföra digitalt på grund av att arbetsuppgifterna redan kan kännas svåra som de är. Det 

kan för respondenterna i grupp 2, A2 (60 år) och A3 (30 år) inte förklaras av en bristande 

kunskap då de själva utför sin redovisningen. Det kan istället tänkas förklaras av hur länge 

företaget varit verksamt, 13 respektive 10 år, företagen har då troligen fasta och tydliga rutiner 

över hur arbetet ska skötas. De är då inrotade i exempelvis en fysisk pappershantering och det 

kan då vara svårt att bryta sina vanor och anamma det digitala. Respondent A5 (30 år) som också 

tillhör grupp 2 har inte bedrivit sin verksamhet lika länge, förklaringen kan där istället vara ett 

bristande intresse. Ett intresse för det digitala är trots allt subjektivt från person till person.  

Respondent A1 (grupp 1), A4 samt A7 (grupp 3) upplever istället att digitaliseringen av 

redovisningstjänster leder till en effektivisering av arbetet, en större kontroll samt att det är 

gynnsamt för miljön. Enligt Leek, Turbull & Naudé (2003) är en av nackdelarna med en 

digitalisering att det leder till en mer uppgiftsorienterad kommunikation. Respondenterna  

uppskattar en mer uppgiftsorienterad kommunikation då det leder till att även samarbetet blir mer 

effektivt, eftersom man då enbart pratar om det som rör arbetet. Exempelvis framhäver 

respondent A4 att han anser att det bara är slöseri med tid att träffas personligen och att 

socialisera, då det går mycket fortare att lösa sina affärer via telefon. Att de upplever en större 

kontroll beror på att de digitala tjänsterna de använder har en inbyggd funktion som varnar när 

någonting blir fel. Exempelvis när det vid bokföringen inte är balans mellan kontona dyker ett 
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pop-up fönster upp. Detta känns för A1, som gör redovisningen själv, som ett stöd, men för A4 

och A7 kan det istället få rollen som ett kontrollsystem som försäkrar dem om att deras konsult 

gör ett korrekt jobb. Det kan således liknas med det som Mayer, Davis & Schoorman (1995) och 

Schoorman, Mayer & Davis (2007) benämner ett kontrollsystem. Detta kommer att diskuteras 

vidare nedan under avsnitt 5.3.1 Konsultens förmåga.  

 

Eftersom det är en digital ovana som främst är orsaken till grupp 2 och 4´s inställning till 

digitaliseringen, kan det tänkas att det hindrar dem från att se digitaliseringens fördelar. Likt 

respondent A2 i grupp 2 säger så ser hon dessa fördelar men känner att hon inte kan behärska 

dem. Därmed kan det tänkas att grupp 2 och 4 inte skulle kunna få utlopp för den effektivisering 

som digitaliseringen kan medföra för de som behärskar det digitala. Speciellt för grupp 4 med 

tanke på att deras kunskap inom redovisningen även är begränsade. I tabell 5.1 nedan presenteras 

citat från de åtta respondenterna, om hur de upplever digitaliseringen av redovisningstjänster.  

 

Grupp 1:  A1 Grupp 2: A2 Grupp 2:  A3 Grupp 2: A5 

Positiv 

“Fördelar är ju att det blir 

mycket effektivare. Och fel, 

så som jag ser det, 

felrisken blir mindre när 

man tar bort den manuella 

hanteringen” 

Negativ 

”..det är en väldig nackdel 

med det här digitala, att det 

är så opersonligt liksom. 

Man vill ju gärna ha den 

där mänskliga kontakten 

med dem man samarbetar 

med. Jag tycker det är 

mycket trevligare. Det här 

blir ju mer som ett 

robotsystem, man vet inte 

vad som är bakom”. 

Negativ 

”Vi är inte intresserade, det 

funkar bra som vi har det idag. 

Vi har alla papper och kan gå 

och titta på allt precis när 

som… det är mycket lättare att 

ha det på papper än i en padda 

eller så.. ” 

Negativ 

“Jag är inte särskilt förtjust i 

att allt blir mer digitalt. Jag 

föredrar att ha allt på 

papper, det ger mig en bättre 

översikt”.  

  

Grupp 2: A6 Grupp 3: A4 Grupp 3:  A7 Grupp 4.: A8 
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Negativ 

“... Det digitala står för 

utmaningar, att både vara 

digital men samtidigt 

måste man spara kvitton i 

10 år. Det går inte ihop 

och därför tycker jag inte 

om digitaliseringen i 

dagsläget”. 

Positiv 

“... Nu kan jag istället gå in 

på telefonen och godkänna 

fakturor vilket är mycket 

smidigare. Jag tycker att 

arbetet har effektiviserats 

oerhört för mig, att vi inte 

längre har 

pappershantering”. 

Positiv 

 “Det är bra för det blir ju 

effektivt och man får en grym 

kontroll över allting” 

 

 

Negativ 

“Jag är ganska omodern och 

inte så van med datorer. Och 

jag tycker papper ger mig en 

bättre överblick”.  

Tabell 4. Citat från studiens respondenter avseende hur de upplever digitaliseringen av 

redovisningstjänster.  

5.2 Den personliga kontaktens betydelse 
Enligt Gary (2002) och Leek, Turnbull & Naudé (2003) är en nackdel med digitaliseringen att 

den kan minska eller rentav ta bort den personliga kontakten mellan två parter i en relation.  I 

tabell 5.2 nedan presenteras respondenternas åsikter om att digitaliseringen kan leda till en 

minskad personlig kontakt, samt vad den personliga kontakten betyder för respondenterna.  

 

Grupp 1: A1 Grupp 2: A2 Grupp 2: A3 Grupp 2: A5 

“Vi kommunicerar mest genom 

telefon och mail […] Jag är 

nöjd med hur kommunikationen 

ser ut, men det är ju en 

kostnadsfråga också”.  

”Att bara betala för att man 

har en god relation, den tiden 

tror jag börjar försvinna… Nu 

tar man ju det som är billigast 

eller det man tror att man får 

ut mest utav”. 

“..Man vill ju gärna ha den 

där mänskliga kontakten med 

dem man samarbetar med[…] 

För det är ju då man får 

chansen att bygga en 

relation” 

“När jag behöver hjälp 

brukar vi ta det via telefon 

eller mail”. 

 

“När vi väl träffas brukar vi 

ju ha väldigt roligt ihop och 

även kunna prata om saker 

utanför arbetet”.  

“När det är något mindre 

problem som vi snabbt 

behöver svar på brukar vi ta 

det via mail. Annars tycker 

jag det är lättare att ringa, 

då kan man ju även ställa 

följdfrågor”.  

 

“När jag lämnar pärmarna får 

jag ju träffa henne och man får 

ställa några frågor och jag kan 

peka. Det blir ju en annan 

relation”.  

“Den personliga kontakten har 

jättestor betydelse,  annars 

hade jag aldrig bytt till 

konsulten jag har nu”. 

 

 

Grupp 2: A6 Grupp 3: A4 Grupp 3: A7 Grupp 4: A8 

“Efter våra affärsmöten brukar 

vi ju sitta kvar och prata lite 

skit. Det har ju gjort så att vi 

lärt känna varandra och 

kommit varandra närmre. Det 

har även stärkt vårt samarbete 

”Min förra konsult träffade 

jag lite oftare eftersom jag 

inte kände honom så bra. 

Men den jag har idag, den 

känner jag ju sedan tidigare 

och vi ses inte lika ofta”. 

”..skulle vi enbart 

kommunicera digitalt. Då 

får vi ju inte den relationen 

så att vi pratar. Då blir det 

ju egentligen bara 

mekaniskt. Man skickar mail 

på allting, då får man ju 

“Jag tycker om det personliga, 

att vi har en bra relation och 

att man kan fråga om många 

olika saker. Och att man kan 

ses person till person och man 

får en personlig kontakt, tycker 
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och gjort det mer effektivt”.  

“Oftast så kommunicerar vi via 

telefon och e-post. När jag 

behöver hjälp brukar jag oftast 

skicka iväg ett mail eftersom 

det går så snabbt” 

“Det bästa för mig som är ute 

och jobbar är ju mail eller 

telefon[...] Att träffas kan 

vara lite tidsslöseri, det är 

bara när man ska skriva på 

papper”. 

liksom ingen känsla för 

varandra. 

“När det behöver gå fort 

och jag har mycket att göra  

brukar jag skicka mail. 

Annars tycker jag om att ta 

det via telefon” 

jag om” 

“Jag känner att det vore väldigt 

tråkigt om vi bara skulle höras 

över telefon och mail” 

 

 

 

Tabell 5.  Citat från studiens respondenter avseende den personliga kontaktens betydelse. 

 

Samtliga grupper förutom grupp 1 framhäver att de känner att den personliga kontakten med 

deras konsult är viktig. Enligt grupp 2 och 3 spelar den personliga kontakten en större roll för att 

skapa en personlig relation än vad den gör i det dagliga arbetet. Grupp 2 och 3 föredrar istället att 

kommunicera via telefon eller mail när det gäller arbetet, och den personliga kontakten med deras 

konsult sker för vissa respondenter en gång i månaden och för andra några gånger per år. Grupp 2 

har en personlig kontakt någon gång i månaden, trots att de likt grupp 3 anser att de främst träffas 

personligen för att skapa en relation och sköter arbetet digitalt kan det för dem, eftersom de 

sköter redovisningen själva, tänkas krävas att de ibland träffas mer personligen för att få hjälp 

med svåra situationer i arbetet. För grupp 4 är den personliga kontakten viktig både för att bygga 

en relation men även under det dagliga arbetet, vilket kan tänkas förklaras av, precis som deras 

inställning till digitalisering, att de är unga och inte drivit sin verksamhet särskilt länge och 

därmed känner sig osäkra i sin roll.  I arbetssituationer, där grupp 4 föredrar personlig kontakt, 

överensstämmer det med vad Leek, Turbull & Naudé (2003) säger, att den uppgiftsorienterade 

kommunikationen kan förändra samspelet i relationen och på så vis göra kunderna missnöjda. 

Det blir istället tvärtom för grupp 1, 2 och 3 som i arbetssituationer föredrar mail och telefon, 

vilket gör att den uppgiftsorienterade kommunikationen istället kan tänkas gynna relationen för 

dessa grupper.  Nedan tydliggörs gruppernas värdering om en personlig kontakt till sin konsult i 

det dagliga arbetet samt för att skapa en relation. 

  

      Grupp 1, 2,3                                 Grupp 4 

 

Behöver ej personlig kontakt     Vill ha personlig kontakt 

Figur 3. Gruppernas värdering av en personlig kontakt i det dagliga arbetet. 
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 Grupp 1      Grupp 2, 3, 4 

 

Behöver ej personlig kontakt     Vill ha personlig kontakt 

Figur 4.  Gruppernas värdering av en personlig kontakt för att skapa en relation. 

 

En minskad personlig kontakt kan enligt Leek, Turnbull & Naudé (2003) försämra relationen. 

Det är dock tydligt bland grupperna 2 och 3 att det inte är mängden av personlig kontakt som 

betyder, utan det som är betydelsefullt är att den faktiskt existerar. Eftersom grupp 2 och 3 

uppger sig vara nöjda med sin kommunikation räcker det att de träffas personligen några gånger 

per år. Likt det Leek, Turbull & Naudé (2003), Claycomb & Martin (2002), Bejou, Ennew & 

Palmer (1998) och Mayer, Davis & Schoorman (1995) säger så är det viktiga att en viss mängd 

personlig kontakt förs för att på så vis sätta igång en social interaktion som sedan även kan 

bedrivas och underhållas genom övriga kommunikationssätt. Detta eftersom det leder till att en 

kund kan skapa ett gott förtroende för företaget och vilja stärka samt utveckla relationen (Leek, 

Turbull & Naudé 2003;Claycomb & Martin 2002; Bejou, Ennew & Palmer 1998; Mayer, Davis 

& Schoorman 1995). Grupp 4 föredrar istället en mer frekvent personlig kontakt för att skapa en 

vänskaplig relation till sin konsult. Det överensstämmer med det Sharma, Young & Wilkinson 

(2015) lyfter fram, att en kund känner tillhörighet och en familjär koppling genom en tät och 

långvarig interaktion. När en kund känner ett känslomässigt band till sin leverantör uppstår ett 

engagemang som kan betraktas som emotionellt, de vill då stanna i relationen för att de själva vill 

(Randall & O´driscoll 1997; Fullerton 2003). Således leder en frekvent personlig kontakt till att 

grupp 4 skapar ett engagemang för relationen till sin konsult. Det gynnar relationen och i sin tur 

grupp 4´s lojalitetsskapande, eftersom ett engagemang är en av de viktigaste byggstenarna för en 

god relation (Morgan & Hunt 1994). Grupp 2,3 och 4 bekräftar därmed tidigare forskning om den 

personliga kontaktens betydelse för att skapa en relation. 

 

5.3 Den beräknande kunden 
Grupp 1 karaktäriseras av att de själva utför sin redovisning, är positiv till en digitalisering på 

grund av att den bidrar till effektivitet och kontroll samt anger sig ha en låg prioritering av en 

personlig kontakt. Gruppen har även en inställning till relationen som överensstämmer med det 

som Geyskens et al. (1996), De Ruyter, Moorman och Lemminks (2001), Randall & O’Driscoll 

(1997) samt Gounaris (2005) benämner ett beräknande engagemang, vilket nedan kommer visa 

sig ha en effekt på hur grupp 1´s relation påverkas av digitaliseringen. 

 

5.3.1 Digitaliseringens påverkan på förtroendet 

Grupp 1 ger uttryck för ett minskat förtroende för sin byrå och konsult efter digitaliseringen, 

vilket bland annat kan förklaras av den bristande kunskap inom redovisning som grupp 1 anser 
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sig ha i kombination med den professionella tjänst som byrån och konsulten erbjuder. Således 

finns det ett beroende parterna emellan vilket är en förutsättning för att ett förtroende ska skapas 

(Sheppard & Sherman 1998; Kelton, Fleichmann & Wallace 2008). Konsultens förmåga att 

tillfredsställa kundernas behov påverkar kundens förtroendeskapande. Detta är enligt Mayer, 

Davis & Schoorman (1995) beroende av hur kunden upplever företagets, i detta fall konsultens, 

kompetens, egenskaper och inflytande på området. En kunds benägenhet till att skapa ett 

förtroende styrs av dess tidigare erfarenheter (Mayer, Davis & Schoorman 1995). Som tidigare 

sagts anser sig grupp 1 ha en bristfällig kunskap, vilket beror på deras tidigare erfarenheter. 

Eftersom digitaliseringen tar bort den personliga kontakten för grupp 1 då de främst 

kommunicerar via mail eller telefon, så finns det en risk att de har svårt att uppfatta konsultens 

kompetens. Detta menar Claycomb & Martin (2002) och Bejou, Ennew & Palmer (1998), att 

successiva sociala interaktioner kan bidra till att kunden lättare uppfattar den anställdes 

kompetens. För grupp 1 både främjar samt försämrar digitaliseringen deras förutsättning att 

uppfatta konsultens förmåga. De instämmer med Leek, Turnbull & Naudé (2003) om att ett 

förtroende främjas av en personlig kontakt, genom att det kan bli svårare att uppfatta konsultens 

förmåga om de inte träffas personligen. Samtidigt menar de att digitaliseringen medfört fördelar 

för att förstå konsultens förmåga. Gruppen framhäver att de anser att de digitala 

bokföringssystemen minimerar felrisken. Detta kan liknas med det som Mayer, Davis & 

Schoorman (1995) benämner kontrollsystem. Schoorman, Mayer & Davis (2007) menar att 

kontrollsystem kan leda till att förtroendet utvecklas för systemet snarare än företaget, något som 

gruppen inte bekräftar. Grupp 1 menar snarare att de digitala systemen hjälper en att komma ihåg 

och reducerar den mänskliga faktorn. Kontrollsystemet stärker således uppfattningen av 

konsultens förmåga eftersom när systemet inte säger ifrån så tyder det på att konsulten utfört 

arbetet korrekt. Således skiljer sig grupp 1 från det teorin menar, att successiva sociala 

interaktioner kan bidra till att kunden lättare uppfattar den anställdes kompetens (Claycomb & 

Martin 2002; Bejou, Ennew & Palmer 1998), eftersom en personlig kontakt i detta fall inte 

behövs för att uppfatta kompetensen.  

Vidare känner grupp 1 att de digitala tjänsterna som konsulten samt byrån erbjuder enbart ersätter 

någonting som de själva redan gör. De erbjudna digitaliserade tjänsterna upplevs därmed inte 

vara för deras skull, och kan enligt Mayer, Davis & Schoorman (1995) upplevas som en 

egocentrisk handling från konsulten och byrån. Digitaliseringen påverkar därmed kundernas 

förtroende för byrån och konsulten negativt, då en viktig komponent för ett förtroende är att de 

känner att företaget agerar för kundens bästa (Mayer, Davis & Schoorman 1995). Trots att 

samtliga grupper kan välja att inte använda eller köpa de digitala tjänsterna så berörs ändock 

välviljan, då det handlar om hur grupperna uppfattar deras respektive byrås och konsults avsikter 

med de erbjudna tjänsterna. Upplever kunden att avsikten med något inte är för deras skull 

påverkas således förtroendet för samarbetspartnern negativt (Mayer, Davis & Schoorman 1995). 

Trots att grupp 1 uppger sig ha en positiv inställning till digitaliseringen menar de att de betalar 

för någonting som enbart gynnar redovisningsbyrån. Troligen uppkommer denna uppfattning om 

en negativ välvilja från deras beräknande engagemang för relationen. De har övervägt nyttan med 

de digitaliserade tjänsterna och jämfört det mot vad de kostar, vilket överensstämmer med vad 

Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen (1998) och Gounaris (2005) säger om ett ekonomiskt 



54 

 

perspektiv vid ett beräknat engagemang för relationen. Således visar det sig att grupp 1´s 

engagemang för relationen påverkar hur förtroendet påverkas av digitaliseringen. Eftersom grupp 

1´s uppfattning av välviljan styrs av kostnader så skiljer det sig från den tidigare forskningen, 

som menar att en personlig kontakt har en betydande roll för att kunder ska uppfatta att en 

samarbetspartner vill dem väl (Jamal & Adelowore 2008). Grupp 1 framhäver inte den personliga 

kontakten som viktig, varken för att skapa en relation eller i det dagliga arbetet.  

Detsamma gäller för den tredje förtroendekomponenten integritet, även där är kostnaden 

avgörande för grupp 1. En kund som anser att företaget har goda värderingar vilka 

överensstämmer med ens egna anser att företaget har en hög integritet (Mayer, Davis & 

Schoorman 1995). Grupp 1´s värderingar är att priserna i branschen överlag är för höga, detta 

inkluderar även priset på de digitaliserade tjänsterna. Därför har digitaliseringen en negativ 

inverkan på grupp 1´s uppfattning av integriteten, då de anser att byrån borde ta mindre betalt.  

 

Sammanfattningsvis så påverkas gruppens uppfattning av förmågan, välviljan samt integriteten 

av digitaliseringen och leder främst till ett minskat förtroende.  Till skillnad från vad Leek, 

Turnbull & Naudé (2003) menar så påverkas inte förtroendet av en minskad personlig kontakt 

utan gruppens benägenhet till att utvärdera samarbetet utefter kostnaden. Förutsättningen för att 

ett förtroende ska skapas är som tidigare nämnts kundens benägenhet till ett förtroende, vilket 

påverkas av tidigare erfarenheter, dess personlighet och kulturella bakgrund (Mayer, Davis & 

Schoorman 1995). Förtroendet för grupp 1 påverkas av deras personlighet som har karaktären 

beräknande, att de värderar kostnaden. Förutom benägenheten påverkar även risken med 

samarbetet förtroendet, vilket måste finnas för annars finns ingen anledning för tillit (Mayer, 

Davis & Schoorman 1995; Kelton, Fleischmann & Wallace 2008; Doney & Cannon 1997). 

Risken med ett samarbete med en redovisningsbyrå kan synonymt ses som att arbetet inte blir rätt 

och riktigt utfört. Grupp 1 som ställer sig positiva till det digitala menar att digitaliseringen bidrar 

till att minimera risken genom att systemen minskar den mänskliga felfaktorn. Som tidigare 

diskuterats kan det liknas med ett kontrollsystem (Mayer, Davis & Schoorman 1995). 

Digitaliseringen leder därmed till att grupp 1 anser att risken med deras samarbete minskar  vilket 

leder till att behovet av ett förtroende minskar.  

 

5.3.2 Digitaliseringens påverkan på engagemanget 

Digitaliseringen påverkar grupp 1´s skapande av ett förtroende. Därmed kan även digitaliseringen 

påverka engagemanget eftersom kundens förtroende påverkar kundens vilja att engagera sig i 

relationen (De Ruyter, Moorman & Lemmink 2001; Moorman, Zaltman & Deshpande 1992; 

Claycomb & Martin 2002). Hur digitaliseringen påverkar engagemanget går att studera utifrån 

vad gruppen anger för anledningar till sitt engagemang för relationen. Grupp 1 menar exempelvis 

att de värderar byrån och konsultens kompetens och kostnaden för att de ska vara nöjda med sin 

relation. Eftersom grupp 1, som tidigare sagts främjas i sin uppfattning av förmågan genom 

digitaliseringen, så kan det tolkas som att digitaliseringen även leder till att engagemanget ökar. 

Detta eftersom om du som kund önskar någonting, måste du först kunna bedöma det för att sedan 
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kunna avgöra om du är nöjd. Således ifall digitaliseringen inte underlättat för grupp 1 att uppfatta 

byrån och konsultens kompetens som de uppger som viktiga för att vara nöjda, så hade 

digitaliseringen istället minskat engagemanget. Detta resonemang likställs med det som De 

Ruyter, Moorman & Lemmink  (2001), Morgan & Hunt (1994) samt Geyskens et al. (1996) 

säger, att ett förtroende har en positiv påverkan med engagemanget.  

Även kostnaden uppgavs som en viktig faktor för att grupp 1 ska anse sig vara nöjda med sin 

relation, vilket inte är förvånande, då gruppen tidigare klassificerats som en kund med ett 

beräknande engagemang för relationen. Gruppen anses beräknande eftersom de genomgående 

framhäver kostnadens betydelse, vilket överensstämmer med vad tidigare forskning definierar 

som ett beräknande engagemang (Geyskens et al. 1996; De Ruyter, Moorman och Lemminks 

2001; Randall & O’Driscoll 1997; Gounaris 2005 Bansal, Irving & Taylor 2004). Som ovan 

nämnts påverkar digitaliseringen, genom kostnaden, förtroendet främst  genom den uppfattade 

välviljan och integriteten. På så vis ökar grupp 1’s fokus på ett ekonomiskt perspektiv,  eftersom 

digitaliseringen resulterat i ett svagare förtroende, detta på grund av att det ekonomiska 

perspektivet ökar vid ett minskat förtroende (Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen 1998; Gounaris 

2005). Således leder digitaliseringen till att gruppens engagemang minskar, således att det 

beräknande engagemanget för relationen ökar.  Grupp 1 uppger sig vara positiva till 

digitaliseringen, med anledningen att det leder till kontroll och effektivitet. En ökad effektivitet 

innebär troligen kostnadseffektivitet, vilket delvis förklarar deras positiva inställning till 

digitaliseringen, eftersom ett beräknande engagemang styrs av ett ekonomiskt perspektiv 

(Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen 1998; Gounaris 2005). Vidare påverkas som konstaterats 

därför gruppens relation av de ekonomiska effekter som digitaliseringen kan medföra.  

5.3.3 Digitaliseringens påverkan på lojaliteten 

De ekonomiska effekterna som digitaliseringen medför och därmed försvagar förtroendet samt 

det beräknande engagemanget som grupp 1 uppvisar leder enligt Morgan & Hunt (1994) till en 

försvagad relation. Detta har sin inverkan på lojaliteten genom att grupp 1 uppger sig vara 

benägna att byta byrå om ett billigare alternativ uppkommer. Därmed överensstämmer det med 

tidigare forskning som säger att kundens förtroende och engagemang spelar en betydande roll för 

lojalitetsskapandet (Čater, B. & Čater, T. 2010; Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen 1998). 

Vidare för att se hur digitaliseringen påverkar grupp 1´s lojalitet till sin konsult och byrå kommer 

faktorer framtagna av Bardauskaite (2014) att användas. 

5.3.3.1 Kundens benägenhet och möjlighet att byta 

Grupp 1 är för nuvarande nöjd med sin relation i den bemärkelsen att konsulten gör det den ska 

samt att det inte är för kostsamt.  Avgörande för att vilja stanna i relationen är kostnaden, i 

dagsläget är gruppen därmed inte benägen till att byta byrå. Precis som tidigare konstaterat att 

digitaliseringens kostnad påverkar deras förtroende och engagemang för relationen, så leder 

därför även digitaliseringens kostnad till en försvagad lojalitet. Eftersom benägenheten att byta 

från sin nuvarande samarbetspartner blir aktuellt då kunden känner att den får ut ett större värde 

hos någon annan (Sirdeshmuk, Singh & Sabol 2002), vilket i detta fall främst skulle vara ett 

billigare alternativ.  Grupp 1 är därmed, som tidigare konstaterat, till sin karaktär beräknande och 

hur digitaliseringen påverkar motivet till att stanna grundar sig i digitaliseringen sett ur ett 
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ekonomiskt perspektiv (Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen 1998; Gounaris 2005). Eftersom 

deras nuvarande byrå är det billigaste alternativet så fortsätter de, trots den påverkan som 

digitaliseringen haft på förtroendet och engagemanget och i sin tur lojaliteten att ingå ett 

samarbete med byrån. 

Möjligheten till att byta leverantör bestäms av ekonomiska, tekniska samt tidsbaserade faktorer 

enligt Gounaris (2005) och Palmatier et al (2005). Grupp 1 säger att det är en enkel process att 

byta byrå på grund av att de sköter redovisningen själva i egna system, hade de köpt de mer 

digitaliserade tjänsterna hade de arbetat inom samma system som byrån och bytet hade blivit mer 

kostsamt och komplicerat. Således påverkar inte digitaliseringen grupp 1´s möjlighet att byta 

byrå.  

5.3.3.2 Kommunikation 

Enligt Leek, Turbull & Naudé (2003) minskar digitaliseringen den personliga kontakten vilket 

påverkar kundens förtroende, engagemang och anses i sin tur vara särskilt viktigt för lojaliteten. 

Beroende på vilken typ av kommunikation som bedrivs, mängd av information samt hur ofta den 

utbyts kan det indirekt genom förtroendet och engagemanget påverka lojaliteten (Bardauskaite 

2014; Friman et al 2000). Återigen på grund av att grupp 1 har ett beräknande engagemang och 

ständigt utgår från ett ekonomiskt perspektiv, så väljer de att inte träffas personligen lika ofta som 

de hade föredragit, på grund av kostnaden. Därför föredrar de istället, eftersom det går snabbt, att 

kommunicera via mail och telefon, vilket sker kontinuerligt varje vecka. Eftersom de anser sig 

nöjda med denna kommunikation så skapar det ett värde (Palmatier et al 2006). De digitala 

kommunikationsmedlen stärker på så vis lojaliteten för deras konsult. Dock återigen med tanke 

på deras beräknande engagemang och att de kontinuerligt jämför byråer så anses inte grupp 1 

vara lojala till deras redovisningsbyrå. Lojaliteten försvagas även genom att digitaliseringen 

resulterat i ett försvagat förstroende och ett minskat engagemang för relationen.  

Som konstaterat uppger grupp 1 att den personliga kontakten inte har någon betydelse, varken i 

det dagliga arbetet eller för att skapa en relation, vilket de anger grundar sig i att det är för 

kostsamt att bedriva en personlig kontakt i sig samt för att skapa en relation. Deras beräknande 

engagemang till relationen påverkar på så vis lojaliteten, eftersom enligt Gummesson (1997) och 

Jamal & Adelowore (2008) så ökar sannolikheten att kunden blir lojal gentemot en anställd och 

nöjd med företaget som helhet om den personliga kontakten är god. Det kan därmed tolkas som 

att ifall det hade varit billigare enligt grupp 1 att bedriva en personlig kontakt med konsulten så 

hade de gjort det, vilket hade kunnat förändrat hela relationen. Detta hade då kunnat bekräftat 

tidigare forskning om att den personliga kontakten är betydande för en förtroendefull, värdefull 

samt långsiktig relation (Leek, Turnbull & Naudé 2003). I detta fall påverkar dock 

digitaliseringen genom dess kostnader relationen samt lojaliteten negativt.   

På grund av branschens karaktär är det främst konsulten, om en personlig kontakt sker, som den 

bedrivs med. Wong & Sohal (2003) menar att lojalitet gentemot en anställd bygger på att denne 

visar empati gentemot kunden, vilket kan tänkas bäst visas genom personlig kontakt. För grupp 1 

skiljer sig detta, som uppger sig skulle ha följt med sin konsult till en ny byrå förutsatt att priset 

vore detsamma eller lägre och inte på grund av den visade empatin. Sammanfattningsvis grundar 
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sig gruppens relation och lojalitet främst i kostnaden vilket kan bero på att de inte ansett att skapa 

en personlig relation till sin konsult skulle vara värt kostnaden. Skulle konsulten istället byta till 

en dyrare byrå skulle de stanna kvar hos den nuvarande byrån, vilket istället överensstämmer med 

att kunder blir lojala mot sina leverantörer som uppvisar mätbara samt påtagliga konsekvenser av 

interagerandet (Wong & Sohal 2003), vilket ekonomiska konsekvenser anses vara. Det är dock 

viktigt att beakta att intentionen grupp 1 till har att stanna kvar i relationen inte grundar sig i 

lojaliteten utan på grund av bristen på andra alternativ, vilket Rauyruen & Miller (2007) samt 

Bardauskaite (2014) kännetecknar som lojalitet ur en beteendemässig dimension. 

 

Grupp 1 väljer inte att köpa de digitala tjänsterna på grund av kostnaden, men genom den 

uppfattade välviljan och integriteten så försvagar det deras förtroende. Det leder i sin tur till att 

digitaliseringen påverkar engagemanget och förtroendet negativt.  

5.4 Kunden som värdesätter personlig kommunikation 
Det som karaktäriserar grupp 2 är att de själva utför redovisningen samt uppger sig har en negativ 

inställning till digitaliseringen, vilket grundar sig i en osäkerhet bland det digitala. Gruppen 

värdesätter inte den personliga kontakten i det vardagliga arbetet men de anser att den är 

betydelsefull för att skapa en relation till sin konsult. 

5.4.1 Digitaliseringens påverkan på förtroendet 

Som tidigare nämnts bedömer kunden sin konsults förmåga utifrån tidigare erfarenheter (Mayer, 

Davis & Schoorman 1995). Grupp 2 anser att de själva har en god kunskap inom redovisning, 

vilken de fått genom tidigare erfarenheter. I och med att de redan besitter en kunskap, har de 

enligt Mayer, Davis & Schoorman (1995) en större benägenhet till ett förtroende eftersom de då 

kan kontrollera deras arbete själva. Det finns då inte en lika stark beroendeställning mellan dem 

och konsulten som det gör i de andra grupperna, vilket gör att de inte skulle behöva den sociala 

interaktion enligt Claycomb & Martin (2002) samt Bejou, Ennew & Palmer (1998) för att 

uppfatta förmågan. Det överensstämmer i detta fall, då de bedömer konsultens förmåga utifrån 

andra kriterier, såsom att de inte fått några klagomål från skatteverket. Således är det andra 

faktorer och inte digitaliseringen som påverkar hur grupp 2 upplever konsulternas förmåga och i 

sin tur bidrar till ett skapat förtroende. 

Grupp 2 anser precis som grupp 1 att digitaliseringen har en negativ inverkan på den uppfattade 

välviljan, genom att de upplever det som en egocentrisk handling från byråns sida (Mayer, Davis 

& Schoorman 1995). De menar att de digitala tjänsterna som byrån erbjuder  enbart ersätter något 

som de själva redan gör istället för att underlätta arbetet. Med tanke på att grupp 2  till skillnad 

från grupp 1 inte har ett beräknande engagemang och ser allt utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

utan ett emotionellt engagemang så kan det tolkas som att denna känsla grundar sig i de 

respondenter som tillfrågats och inte gruppens beaktande av kostnader. De respondenter som 

tillfrågats har hand om ekonomin på respektive företag, och digitaliseringen kan därför upplevas 

som ett hot då det kan ta arbetstillfällen ifrån dem. Det går därmed att reflektera över ifall 

resultatet skulle blivit annorlunda med andra respondenter. Den personliga kontakten är 

betydande enligt Jamal & Adelowore (2008) för att kunden ska kunna uppfatta välviljan och 
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relationen ska uppfattas som god. I detta fall, då digitaliserade tjänster erbjuds så påverkas den 

uppfattade välviljan enbart av att erbjudandet finns, inte av en personlig kontakt. Det är för grupp 

2 likt grupp 1 istället viktigt att handlingen som utförs av byrån leder till en effektivisering för 

båda parter. I och med att grupp 2 värdesätter den personliga kontakten för att skapa en relation 

så kan det tänka sig att den personliga kontakten i andra samanhang är viktig för att uppfatta 

välviljan som god.  

Vidare uppger grupp 2 att det är viktigt för dem att ha liknande personliga värderingar med den 

de samarbetar med, vilket enligt Mayer, Davis & Schoorman (1995) kan göra att kunden 

uppfattar byråns integritet som god. Den personliga kontakten är betydande i detta fall för grupp 

2 då de uppger att de genom en personlig kontakt uppfattar personkemin, vilket kan förklara 

varför grupp 2 anser att det är viktigt med en viss mängd personlig kontakt, för att skapa en 

relation men även att det utan den försämrar deras förtroende för byrån och konsulten. Eftersom 

grupp 2 säkerställer att en viss mängd personlig kontakt kvarstår, trots digitaliseringen, så 

påverkar inte digitaliseringen deras uppfatting av integriteten. Men det påvisar, precis som Leek, 

Turbull & Naudé (2003) säger att den personliga kontaken är viktig för kundens förtroende.  

Sammanfattningsvis är det för grupp 2 enbart deras uppfattning om välviljan som påverkas av 

digitaliseringen. Uppfattningen av förmågan och integriteten styrs istället av deras tidigare 

kunskaper inom redovisningen samt deras värdering av den personliga kontakten, vilket gör så att 

en viss mängd personlig kontakt kvarstår. Vidare är förutsättningen för ett förtroende som 

tidigare nämnts att det finns en risk med inblandad (Mayer, Davis & Schoorman 1995; Kelton, 

Fleischmann & Wallace 2008; Doney & Cannon 1997). Grupp 2 framhäver en oro angående 

digitaliseringen.  Denna oro grundar sig dels i en digital ovana men de nämner även att de är 

oroliga för intrång. Den digitala ovanan, som främst den äldsta respondenten i grupp 2 anger kan 

tänkas ha sin förklaring i just åldern, det är möjligt att denne kanske inte är fullt lika “digitalt 

mogen” som övriga respondenter. Risken som digitaliseringen därmed medför, ökar därför grupp 

2´s behov av ett förtroende för byrån och konsulten.  

5.4.2 Digitaliseringens påverkan på engagemanget 

Gruppen betraktas som emotionellt engagerade i sin relation enligt Randall & O´Driscoll (1997), 

Gruen, Summers & Acito (2000), Kuman, Hibbard & Stern (1994) samt Fullerton (2003). 

Eftersom de anser att de har en nära relation till sin konsult och de stannar i relationen för att de 

har en positiv känsla för konsulten och således för att de själva vill.  I tidigare avsnitt framkom att 

digitaliseringen försämrar förtroendet genom den uppfattade välviljan samt att risken en 

digitalisering medför ökar behovet av ett förtroende. Detta påverkar i sin tur kundens 

engagemang eftersom ett förtroende har ett positivt samband till det emotionella engagemanget 

(Gouaris 2005).  Digitaliseringen som av grupp 2 uppfattas som en egocentrisk handling och 

påverkar förtroendet negativt påverkar därför engagemanget negativt. Detta enligt Wetzels, De 

Ruyter & Van Birgelen (1998) som menar att när en kund upplever att företaget inte agerar för 

kundens bästa och därför riskerar kundens välfärd så försämras det emotionella bandet. Viktigt 

att beakta är dock att digitaliseringen inte står för hela samarbetet med konsulten och gruppens 

engagemang betraktas därför fortfarande som emotionellt. Engagemanget för relationen blir 
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därmed inte beräknande utan kan fortsätta vara emotionellt trots den negativa effekten från det 

försämrade förtroendet genom digitaliseringen.  

För att grupp 2 ska vara nöjd med sin relation uppger de att konsultens kompetens är viktig samt 

den personliga kontakten så att de kan bygga en personlig relation. Eftersom deras uppfattning av 

konsultens kompetens inte styrs av den personliga kontakten utan av andra medel så påverkas 

deras tillfredsställelse för relationen angående kompetensen inte av digitaliseringen. Den 

personliga kontakten är däremot viktig för deras emotionella engagemang. Det överensstämmer 

med det Sharma, Young & Wilkinson (2015) säger, att man blir emotionellt engagerad genom en 

interaktion. Dock menar de även att interaktionen bör vara tät och långvarig, vilket är något som 

inte bekräftas av grupp 2. Det är för grupp 2 viktigt att det sker en interaktion så att en personlig 

relation kan skapas, det kräver enligt dem själva bara en viss mängd personlig kontakt.  

 

5.4.3 Digitaliseringens påverka på lojaliteten 

Det emotionella band som grupp 2 uppvisar för sin relation är viktigt för att både underhålla 

relationen men även för dess framtid (Gounaris 2005). Således påverkar förtroendet och det 

emotionella engagemanget skapandet av lojaliteten (Čater, B. & Čater, T. 2010; Wetzels, De 

Ruyter & Van Birgelen 1998). Vidare för att se hur digitaliseringen påverkar grupp 1’s lojalitet 

till sin konsult och byrå kommer faktorer framtagna av Bardauskaite (2014) att användas. 

 

5.4.3.1 Kundens benägenhet samt möjlighet att byta 

Med tanke på deras emotionella engagemang är grupp 2 idag inte benägna att byta byrå, eftersom 

engagemanget påverkar lojaliteten (Čater, B. & Čater, T. 2010; Wetzels, De Ruyter & Van 

Birgelen 1998). Precis som tidigare konstaterat är den personliga relationen viktig för att gruppen 

ska vara nöjda med sin relation men de nämner även att den är betydelsefull för att de ska vilja 

stanna. Eftersom de anser att en personlig relation uppnås via en personlig kontakt så 

överensstämmer grupp 2´s åsikter därmed med Leek, Turbull & Naudé (2003), om att den 

personliga kontakten är betydelsefull för lojaliteten. Vidare menar grupp 2 att kompetensen är 

viktigare, och skulle denna brista skulle de bli benägna att byta trots en personlig relation till sin 

konsult. Eftersom deras uppfattning av kompetensen inte påverkas av digitaliseringen, kan det 

tolkas som att digitaliseringen i detta fall inte påverkar benägenheten till ett byte. Eftersom 

gruppen först måste kunna uppfatta kompetensen för att sedan kunna säga sig vara nöjda med den 

eller inte. Vidare menar grupp 2 att de är pinsamt och jobbigt att byta byrå då de har en nära 

relation till sin konsult. Eftersom denna relation skapas av en personlig kontakt, är det den 

personliga kontakten som resulterar i att benägenheten till att byta konsult minskar. Därmed 

påverkar den personliga kontakten lojaliteten positivt, i överenstämmelse med Leek, Turnbull & 

Naudé (2003). Utifrån vad grupp 2 anger kan det tolkas som att de digitala 

kommunikationskanalerna försämrar lojaliteten. 

Möjligheten till ett byte finns, precis som grupp 1 menar de att det är en enkel process eftersom 

de arbetar i sina egna system samt att det är möjligt ekonomiskt.  Hur en digitalisering därmed 

skulle kunna påverka lojaliteten är att det skulle försvåra möjligheten till ett byte, eftersom 
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digitaliseringen medför att man arbetar i samma system.  Det överensstämmer med tidigare 

forskning om att möjligheten till ett byte styrs av tekniska samt ekonomiska faktorer (Gounaris 

2005; Palmatier et al. 2005).  

 

5.4.3.2 Kommunikation 

Som tidigare nämnts kan lojaliteten påverkas av kvalitén på kommunikationen (Bardauskaite 

2014; Friman et al. 2000). Grupp 2 är nöjda med hur kommunikationen sker idag och påpekar 

den  personliga kontaktens betydelse vid relationsskapande men föredrar istället att kommunicera 

via telefon i det dagliga arbetet. De uppskattar att de kan få snabba svar, något som gynnas av de 

digitala kommunikationskanalerna. Därmed stärker digitaliseringen lojaliteten i detta avseende 

(Bardauskaite 2014). Även fast kommunikationen blir allt mer digitaliserad poängterar grupp 2 

att den personliga kontakten inte får försvinna utan en viss personlig kontakt måste upprätthållas 

för att de ska vilja stanna i relationen. Den personliga kontakten måste således tas i beaktning för 

att uppnå lojala kunder (Leek, Turnbull & Naudé 2003).  Alla individer skiljer sig åt och vissa 

önskar mer personlig kontakt än andra. Digitaliseringen bidrar därför till att byråerna måste 

anpassa sig mer än innan och försöka lokalisera kundens behov och önskan angående en 

personlig kontakt. Harwood (2006) påstår att det är först i de senare stadierna i en relation som 

den personliga kontakten blir viktig eftersom de då har ett långsiktigt fokus och ser framtida 

fördelar med relationen. I grupp 2 har det däremot tidigare visats sig att den personliga kontakten 

även är viktig vid skapandet av ett förtroende och engagemang. Således i början av ett samarbete 

då man skapar en relation, och den personliga kontakten har bevisats vara viktig vid skapandet av 

en relation (Leek, Turnbull & Naudé 2003). För att de ska vilja fortsätta samarbetet och så 

småningom utveckla en lojalitet är således den personliga kontakten av särskild vikt i början av 

ett samarbete. När en relation väl har utvecklats så är det viktigt att en viss mängd personlig 

kontakt fortfarande existerar, annars föredrar de istället att kommunicera via digitala 

kommunikationskanaler då det effektiviserar arbetet för dem.  

Likt det Gummesson (1997) och Jamal & Adelowore (2008) menar, så säger grupp 2 att en god 

personlig kontakt ökar sannolikheten att bli lojal gentemot sin konsult. Det eftersom det är 

konsulten som kunden har den främsta kontakten med.  Grupp 2 bekräftar vidare genom sitt 

resonemang, att en kund blir lojal gentemot en anställd via dennes empati och gentemot byrån på 

grund av mätbara konsekvenser (Wong & Sohal 2003). Det kan tolkas att det krävs en personlig 

kontakt för att uppfatta empatin eftersom det krävs för att skapa en personlig relation. Samt att de 

uppger sig välja att stanna hos byrån istället för sin konsult om de är nöjda med det koncept som 

byrån erbjuder. Därmed kan digitaliseringen tänkas påverka både lojaliteten till byrån och 

konsulten eftersom det påverkar både byråns koncept samt den personliga kontakten. Dock för 

grupp 2, med tanke på att de ser till att behålla en viss mängd personlig kontakt, så kan det tänkas 

att digitaliseringen främst påverkar lojaliteten gentemot byrån negativt eftersom de inte 

uppskattar de digitala tjänsterna. 
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5.5 Kunden som uppskattar det digitala 
För grupp 3 är det tydligt att det som påverkar deras inställning till digitaliseringen är att de 

anlitar en redovisningskonsult som gör redovisningen åt dem, att de är positiva till 

digitaliseringen på grund av den effektivitet som det medför samt att de värderar en personlig 

kontakt vid ett relationsskapande. 

 

5.5.1 Digitaliseringens påverkan på förtroendet  

Grupp 3 ger uttryck för ett ökat förtroende för byrån och konsulten efter digitaliseringen. Grupp 3 

anser sig ha, precis som grupp 1, bristfälliga kunskaper inom redovisning. De bristfälliga 

kunskaperna beror på erfarenheter sedan tidigare, vilka kan påverka kundens benägenhet till att 

skapa ett förtroende (Mayer, Davis & Schoorman 1995). Grupp 3 kommunicerar främst via mail 

och telefon och de har även valt att använda de mer avancerade digitala tjänsterna. Eftersom 

digitaliseringen minskar den personliga kontakten finns det en risk att de får svårt att uppfatta 

konsultens kompetens, eftersom sociala interaktioner kan underlätta för kunden att uppfatta 

förmågan (Claycomb & Martin 2002; Bejou, Ennew & Palmer 1998). Utifrån grupp 3’s svar kan 

det tänkas att digitaliseringen, likt fallet i grupp 1,  underlättar för dem att förstå konsultens 

förmåga. För grupp 3, som på grund av digitaliseringen använder samma system, så är en av 

fördelarna med det digitala bokföringssystemet att det bidrar till en transparens där kunden kan se 

vad konsulten gör. Systemet kan som tidigare nämnts även tänkas fungera som ett kontrollsystem 

(Mayer, Davis & Schoorman 1995). Precis som för grupp 1 kan det även tänkas att 

kontrollsystemet stärker grupp 3’s uppfattning av konsultens förmåga då systemet hjälper 

konsulten att utföra arbetet korrekt och skulle något bli fel så säger systemet ifrån.  

Tvärtemot grupp 1 och 2 känner grupp 3 att de digitaliserade tjänsterna gynnar både dem själva 

och byrån. Med tanke på vad som skiljer grupperna åt så förklaras detta troligen av att grupp 1 

och 2 utför sin redovisning själv medan grupp 3 lämnar bort sin redovisning. De erbjudna 

digitaliserade tjänster uppfattas därmed inte som en egocentrisk handling (Mayer, Davis & 

Schoorman 1995), det ger istället ett positivt intryck från byrån och konsulten och påverkar 

positivt känslan av att de vill kundens bästa. Den personliga kontakten, som Jamal & Adelowore 

(2008) anser vara viktig för att uppfatta att en samarbetspartner vill en väl, har ingen större 

betydelse i detta fall. Grupp 3 anser istället, precis som ovanstående grupper, att det viktigaste är 

att byråns handlingar effektiviserar arbetet för båda parter. Digitaliseringen genom de avancerade 

systemen påverkar således i detta fall gruppens uppfattning positivt kring huruvida byrån och 

konsulten agerar utifrån kundens bästa eller inte. Det visar sig även att digitaliseringen har en 

inverkan på den uppfattade integriteten, eftersom grupp 3 uppskattar att både dem själva och 

byrån främjar en öppenhet i deras arbete. Detta är något digitaliseringen främjar genom 

transparensen i systemet dem emellan. Byrån och grupp 3´s värderingar angående en transparens 

stämmer således överens, vilket därför påverkar den uppfattade integriteten positivt (Mayer, 

Davis & Schoorman 1995).  
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Sammanfattningsvis så främjar digitaliseringen grupp 3´s skapande av ett förtroende för deras 

konsulter och byråer, vilket grundar sig i deras positiva inställning till digitaliseringen, på grund 

av de digitala systemens utformning samt att det effektiviserar arbetet. Grupp 3 ser både att en 

digitalisering kan minska samt öka risken med samarbetet, således kan behovet av ett förtroende 

både minska och öka (Mayer, Davis & Schoorman 1995). Till skillnad från grupp 1 grundar sig 

risken inte i en digital ovana, eftersom de är positiva till digitaliseringen samt att de inte utför 

redovisningen själva. Gruppen ser istället risken som intrång i systemen,  den oron kan tänkas 

förklaras av att de genom de digitala tjänsterna har all sin verksamhets ekonomi inlagda i de 

systemen.  

 

5.5.2 Digitaliseringens påverkan på engagemanget 

Grupp 3 känner likt grupp 2 att de har en nära relation till sin konsult och betraktas därför som 

emotionellt engagerade då de stannar i relationen för att de vill (Randall & O´Driscoll 1997; 

Gruen, Summers & Acito 2000; Kuman, Hibbard & Stern 1994; Fullerton 2003). Som tidigare 

konstaterats så stärker digitaliseringen grupp 3´s förtroende. Därmed ökar digitaliseringen även 

det emotionella engagemanget, eftersom ett skapat förtroende har ett positivt samband till det 

emotionella engagemanget (Gounaris 2005). Detta eftersom de likt vad Wetzels, De Ruyter & 

Van Birgelen (1998) säger upplever att de digitaliserade tjänsterna är till för deras bästa samt att 

deras värderingar överensstämmer angående en transparens i deras arbete (Randall & O´Driscoll 

1997).  

Hur digitaliseringen påverkat engagemanget går även att se utifrån vad gruppen uppger vara 

anledningen till att de är tillfredsställda med relationen. Det visar sig att deras engagemang för 

relationen påverkas av digitaliseringen, genom att de uppger att kompetensen är viktig, vilket 

digitaliseringen hjälper dem att uppfatta samt att de är nöjda över den digitala utvecklingen i sig, 

för att det förenklar deras arbete.  Vidare anger de den personliga kontakten som viktig för att 

skapa en relation och att  märka av att byrån och konsulten genuint bryr sig.  Precis som grupp 2, 

så är den personliga kontakten därmed betydande för grupp 3´s emotionella engagemang, vilket 

överensstämmer med det Sharma, Young & Wilkinson (2015) säger, att en interaktion är viktig 

för ett emotionellt engagemang. Denna interaktion bör vara digital i det dagliga arbetet samt att 

en viss mängd personlig kontakt bör kvarstå för att de ska bli nöjda. 

Ytterligare en aspekt, att de nämner att de högt värderar att byrån och konsulten genuint bryr sig 

kan tolkas som, likt det Mayer, Davis & Schoorman (1995) menar med att företaget inte 

genomför egocentriska handlingar. Eftersom digitaliseringen påverkar den uppfattade välviljan 

positivt kan det även tänkas att de erbjudna tjänsterna även påverkar engagemanget genom att det 

ger en känsla om att de genuint bryr sig. Således återfinns genom digitaliseringen, ett samband 

mellan ett skapande av ett förtroende och engagemang (De Ruyter, Moorman & Lemmink, 2001; 

Morgan & Hunt, 1994; Geyskens et al. 1996) 
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5.5.3 Digitaliseringens påverkan på lojaliteten  

Då grupp 3 är emotionellt engagerade och nöjda med sitt samarbete med konsulten och byrån  har 

de i nuläget ingen tanke på att byta byrå, vilket därmed bekräftar betydelsen av kundens 

förtroende och engagemang för kundens lojalitet (Čater, B. & Čater, T. 2010; Wetzels, De Ruyter 

& Van Birgelen 1998).   

5.5.3.1 Kundens benägenhet samt möjlighet att byta  

Skulle de däremot känna att de får ut ett större värde hos någon annan skulle benägenheten att 

byta byrå troligtvis förändras (Sirdeshmuk, Singh & Sabol 2002). Grupp 3 menar likt grupp 2 att 

om den personliga relationen skulle försämras så skulle de vilja byta byrå. En personlig relation 

skapas enligt dem genom en personlig kontakt, vilken minskar då en digitalisering blir aktuell 

(Leek, Turnbull & Naudé 2003). Eftersom gruppen trots sin positiva inställning till det digitala 

säkerställer att en viss mängd personlig kontakt fortfarande bedrivs så påverkar digitaliseringen 

inte grupp 3´s benägenhet till ett byte. Det grupp 3 menar, att en personlig kontakt är viktig för en 

lojalitet, överensstämmer med Leek, Turnbull & Naudé (2003). Något som också bekräftar detta 

är att de uppger att det kan kännas pinsamt att byta ifall man har en god relation till varandra, 

vilket de får genom den personliga kontakten. Skulle ett byte av byrå bli aktuellt anser grupp 3 att 

det skulle vara tidskrävande och förmodligen uppstå en del problem till en början då de använder 

byråns redovisningssystem. Således styrs möjligheten att byta delvis av vad Gounaris (2005) och 

Palmatier et al. (2005) benämner tekniska samt tidsbaserade faktorer. Digitaliseringen stärker på 

så vis lojaliteten genom att ett byte försvåras genom ett arbete inom samma system.  

5.5.3.2 Kommunikation  

Lojaliteten kan som tidigare nämnts påverkas av kommunikationen och dess kvalité  

(Bardauskaite 2014; Friman et al. 2000). Då grupp 3 uppskattar en personlig relation och känner 

ett emotionellt engagemang uppskattar det även att ibland träffas personligen för att upprätthålla 

denna personliga relation. Dessa personliga möten sker däremot inte särskilt ofta utan de föredrar 

att kommunicera via mail eller telefon då det effektiviserar arbetet för dem. Detta grundar sig i att 

de redan har en stark relation till sina konsulter och därför inte behöver ses personligen lika ofta 

som innan när de inte hade samma relation till varandra. Gruppen menar att med tanke på att de 

verkar i en liten stad, så känner man redan till varandra på något vis genom andra 

omständigheter. Att de istället värdesätter de digitala kommunikationskanalerna i arbetet visar på 

att digitaliseringen gynnar detta värdeskapande. Däremot påpekar de precis som grupp 2 att den 

personliga kontakten inte får försvinna helt. Den personliga kontakten får således inte komma i 

skymundan för digitaliseringen utan en viss mängd personlig kontakt måste upprätthållas för att 

kunderna ska fortsätta vara lojala.  

Gummesson (1997) och Jamal & Adelowore (2008) menar som nämnts tidigare att om den 

personliga kontakten är god så ökar det sannolikheten att kunden blir lojal gentemot en anställd 

då de har den främsta kontakten, vilket kan leda till att kunden blir nöjd med företaget som helhet 

och även lojal gentemot företag. Grupp 3 har inte någon större personlig kontakt med sin konsult 

vilket kan tänkas påverka lojaliteten gentemot denne då de menar att om konsulten skulle byta 

byrå så skulle de inte välja att följa med. Detta grundar sig i att de är så pass nöjda med systemen 

som byrån tillhandahåller, vilket överensstämmer med det Wong & Sohal (2003) säger, att 
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lojalitet gentemot en byrå grundar sig i mätbara mer påtagliga konsekvenser, vilket utvecklingen 

av de digitala systemen kan betraktas vara. Digitaliseringen genom de digitala systemen 

uppmuntrar således en lojalitet gentemot byrån för grupp 3.  

5.6 Kunden som uppskattar den personliga relationen  
Karaktären på grupp 4 är att de anlitar en redovisningskonsult samt anses vara negativt inställda 

till digitaliseringen på grund av deras digitala ovana. De värderar den personliga kontakten högt, 

både i det dagliga arbetet samt för att skapa en relation.  

5.6.1 Digitaliseringens påverkan på förtroendet  

Kundens förtroendeskapande påverkas som tidigare nämnts av konsultens förmåga att 

tillfredsställa kundens behov. Även grupp 4 anser sig själva ha, likt grupp 2 och 3, en bristande 

kunskap inom redovisning, vilket kan påverka hur de uppfattar deras konsults kompetens och sin 

tur hur de skapar ett förtroende för denne enligt Mayer, Davis & Schoorman (1995).  För grupp 4 

främjas ett förtroende av en personlig kontakt, genom att de uppger sig helt enkelt bara veta att 

konsulten gör sitt jobb riktigt. Det genom en personlig relation som de menar sig ha fått genom 

en personlig kontakt. Det kan tolkas som att de genom sin nära relation aldrig ifrågasätter om 

arbetet blir riktigt utfört utan att det alltid tas för givet. Således påvisas den personliga kontaktens 

betydelse för förtroendet (Leek, Turnbull & Naudé 2003). Claycomb & Martin (2002) och Bejou, 

Ennew & Palmer (1998) menar som tidigare nämnts att successiva sociala interaktioner kan 

underlätta för kunden att uppfatta den anställdes kompetens. I grupp 4´s fall överensstämmer de 

med att successiva sociala interaktioner underlättar, men att denna interaktion ska ske 

personligen. De föredrar inte andra digitala kommunikationssätt. Således hade digitaliseringen 

påverkat deras uppfattning av konsultens förmåga negativt, därmed undviker grupp 4 digitala 

kommunikationskanaler och den personliga kontakten värderas och blir betydande för 

förtroendet.  

Till skillnad från resterande grupper anser grupp 4 att den personliga kontakten även är viktig i 

det dagliga arbetet och har därför en negativ inställning till digitaliseringen överlag. Denna 

negativa inställning och vikten av personlig kontakt grundar sig främst i en digital ovana. 

Gruppen menar att det digitala inte är något de har intresse för och därför inte något de använder 

särskilt mycket på fritiden. Det kan tänkas att de även tycker att det är svårare att genomföra 

deras arbete digitalt med tanke på att de är unga och deras erfarenhet att driva företag är ringa.  

Kunden värdesätter således en personlig kommunikation och att byrån erbjuder digitala tjänster 

överensstämmer därför inte med vad grupp 4 önskar i en relation då en digitalisering minskar den 

personliga kontakten (Leek, Turnbull & Naudé 2003). Digitaliseringen påverkar därför likt grupp 

1 och 2 även grupp 4’s uppfattning av konsultens välvilja då de anser att konsultens erbjudande 

av digitala tjänsterna gynnar byrån mer än det gynnar dem själva. Till skillnad mot grupp 1 som 

anger orsaken som kostnaden, grupp 2 som att det tar deras arbetstillfällen grundar det sig för 

grupp 4 i den personliga kontakten. Detta  eftersom de inte utför sin redovisning själva och 

värderar den personliga kontakten i det dagliga arbetet. Erbjudandet av de digitala tjänsterna 

påverkar således uppfattningen av välviljan och försämrar förtroendet. 
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Vidare anser grupp 4 att liknande personliga värderingar med den de samarbetar med är viktigt. 

Eftersom de uppfattar detta genom en personlig kontakt är således den personliga kontakten 

viktig även här, för att uppfatta byråns integritet. Eftersom en digitalisering innebär en minskad 

personlig kontakt, så genom att byrån erbjuder dessa tjänster så överensstämmer inte deras 

personliga värderingar i detta fall, vilket påverkar  uppfattningen av integriteten negativt (Mayer, 

Davis & Schoorman 1995). Detta förklarar varför grupp 4 väljer att i minsta möjliga mån 

anamma det digitala. Grupp 4’s personlighet utmärker sig från de andra grupperna genom att de 

högt värderar en personlig kontakt. Denna personlighet har en tydlig inverkan på samtliga 

komponenter av förtroendet. Likt grupp 2 och 3 framhäver även grupp 4 en oro angående 

digitaliseringen, då de menar att de skulle bli väldigt strandsatta om någonting skulle krascha. De 

menar att de blir väldigt sårbara då det finns en risk att systemen kraschar. Precis som för grupp 2 

och 3 ökar därmed digitaliseringen behovet av ett förtroende för grupp 4, om de hade valt att 

anamma något digitalt. Dock med tanke på att grupp 4 i minsta möjliga mån anammar det 

digitala, bidrar troligen den upplevda risken till att de värdesätter den personliga kontakten i det 

dagliga arbetet ännu mer. 

5.6.2 Digitaliseringens påverkan på engagemanget 

Grupp 4 betraktas likt grupp 2 och 3 som emotionellt engagerade då de har en nära relation till 

sin konsult  (Randall & O´Driscoll 1997; Gruen, Summers & Acito 2000; Kuman, Hibbard & 

Stern 1994; Fullerton 2003). Det framkom tidigare att den personliga kontakten  påverkar 

samtliga av de tre delarna av ett förtroende. Ett skapat förtroende har som tidigare nämnts ett 

positivt samband med det emotionella engagemanget (Gounaris 2005). Därav påverkar den 

personliga kontakten även det emotionella engagemanget. Då grupp 4 uppfattar att 

digitaliseringen och en minskad kontakt gynnar byrån mer minskar det emotionella 

engagemanget vilket även  Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen (1998)  styrker då de menar att 

när ett företag inte agerar utifrån kundens bästa så försämras det emotionella engagemanget. 

Grupp 4 uppger sig dock vara tillfreds med relationen på grund av den personliga kontakt och 

personliga relation de har, och det är av den anledningen de inte väljer att använda de digitala 

tjänsterna och kommunikationskanalerna. Eftersom de väljer att ha kvar den personliga kontakten 

så påverkas inte deras uppfattning av förmågan av en digitalisering  men digitaliseringen 

påverkar fortfarande välviljan och integriteten negativt. Därmed påverkar dessa två 

komponenterna genom digitaliseringen deras emotionella engagemang negativt (Wetzels, De 

Ruyter & Van Birgelen 1998). Således påvisas i detta fall att den personliga kontakten har en 

betydande roll  för att kunden ska uppfatta att konsulten vill dem väl (Jamal & Adelowore 2008) 

För att grupp 4 ska anse sig vara nöjda med relationen till sin konsult och byrå är det viktigt att 

konsulten har rätt kompetens samt att de har en personlig relation sinsemellan. De anser även att 

det är viktigt att byrån genuint bryr sig om dem. Eftersom de inte väljer att anamma några 

digitala tjänster och knappt kommunicerar via digitala kommunikationskanaler så påverkar inte 

digitaliseringen deras uppfattning av  konsultens förmåga. Den personliga relationen menar grupp 

4 främjas av deras personliga kontakt med konsulten, vilket överensstämmer med vad Sharma, 

Young & Wilkinson (2015) säger, att ett emotionellt engagemang skapas genom en tät och 

långvarig interaktion. Till skillnad från grupp 2 och 3 som säger att en viss mängd personlig 

kontakt är tillräcklig och att sedan digitala kommunikationskanaler tillfredsställer deras sociala 
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interaktion, så menar grupp 4 att den personliga kontakten ska vara tät. Grupp 4 uppvisar tydliga 

åsikter om att digitaliseringen skulle leda till att deras emotionella engagemang skulle försämras. 

Vidare anser grupp 4 likt Wetzels, De Ruyter & Van Birgelen (1998) att det emotionella 

engagemanget påverkas av ifall företaget agerar utifrån kundens bästa. Digitaliseringen har en 

negativ påverkan på grupp 4´s känsla av att konsulten genuint bryr sig, genom att de erbjuder 

digitaliserade tjänster som gruppen anser inte är för deras bästa. Därmed minskar även 

engagemanget för relationen en aning genom digitaliseringen. 

Sammanfattningsvis är den personliga kontakten betydelsefull för att grupp 4 ska skapa både ett 

förtroende och engagemang, vilket överensstämmer med Leek, Turbull & Naudé (2003). 

Eftersom de därför väljer att inte anamma det digitala är det enbart i vissa fall som 

digitaliseringen påverkar det emotionella engagemanget negativt för grupp 4. Det som annars 

skulle påverka engagemanget negativt är ifall den personliga kontakten skulle försvinna. Som i 

fallet med grupp 2 är det dock viktigt att ta hänsyn till att digitaliseringen inte står för hela 

samarbetet utan gruppens engagemang betraktas fortfarande som emotionellt trots en viss negativ 

effekt från digitaliseringen.  

5.6.3 Digitaliseringens påverkan på lojaliteten  

Likt grupp 2 och 3 bidrar grupp 4’s emotionella engagemang till att de är nöjda och trivs i 

relationen och således vill fortsätta samarbetet. Både gruppens förtroende och emotionella 

engagemang påverkar således deras skapande av lojalitet (Čater, B. & Čater, T. 2010; Wetzels, 

De Ruyter & Van Birgelen 1998). Som konstaterats tidigare är den personliga relationen viktig 

för att grupp 4 ska vara nöjda med sin relation, den är även viktig för att de ska vilja stanna i 

relationen. Skapandet av en personlig relation är  enligt dem beroende av den personliga 

kontakten vilket överensstämmer med Leek, Turnbull & Naudés (2003) resonemang, att den 

personliga kontakten är viktig för lojaliteten.  

5.6.3.1 Digitaliseringens påverkan på kundens benägenhet och möjlighet att byta byrå 

Trots att grupp 4 inte utför något gällande redovisningen själva har de inte valt att anamma de 

avancerade digitala tjänsterna utan föredrar att lämna en pärm med underlag till konsulten.  

Såldes påverkar inte digitaliseringen, genom de avancerade digitala systemen, deras möjlighet att 

byta byrå, snarare att det underlättar ett byte då de inte behöver exempelvis lägga ner särskilt 

mycket tid på att lära sig nya system. Därav anser de att ett byte till en annan byrå skulle vara en 

enkel process. De påverkas därför inte av de tidsbaserade och tekniska faktorer som Gounaris 

(2005) och Palmatier et al. (2005) nämner kan försvåra ett byte.  Däremot anser de att det kan 

vara jobbigt till en början vid ett byte då de inte hunnit lära känna den nya konsulten. En 

personlig kontakt är något de värdesätter högt och anser vara nödvändigt, precis som Leek, 

Turnbull och Naudé (2003) säger, för att skapa en relation. Den personliga kontakten påverkar 

därför ett eventuellt byte då de anser det vara jobbigt när man inte känner konsulten man ska 

arbeta med. Detta går att tolka som att en minskad personlig kontakt genom digitala 

kommunikationskanaler därmed skulle underlätta ett byte. Därför hade digitaliseringen kunnat 

försämra lojaliteten i detta fall.  
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5.6.3.2 Digitaliseringens påverkan på kommunikationen  

Kommunikationen och dess kvalité påverkar lojaliteten indirekt genom förtroendet och 

engagemanget (Bardauskaite 2014; Friman et al 2000). Grupp 4 har en väldigt god relation till sin 

konsult vilket visar sig genom det emotionella engagemanget. Gruppen är den enda av de 

studerade grupperna som anser att personlig kontakt även är viktigt vid arbetsrelaterade frågor 

och de använder därför sällan digitala kommunikationskanaler. För att grupp 4 ska vara lojala 

krävs det således att deras konsult upprätthåller denna personliga kontakt. En personlig kontakt är 

inte något som digitaliseringen uppmuntrar, således skulle troligen en ökad användning av 

digitala kommunikationskanaler försämra lojaliteten grupp 4 känner för sin konsult. 

Den personliga kontakten och relationen de har bidrar till att om konsulten skulle välja att byta 

byrå så skulle grupp 4 välja att följa med. Detta eftersom det viktigaste för dem är att det fungerar 

bra med personen de ska ha kontakt med, vilken byrå det är anser de inte spela någon större roll. 

Enligt Wong & Sohal (2003) bygger lojaliteten gentemot en anställd på att denne visar empati 

gentemot kunden. Empati kan som tidigare nämnts tänkas visas bäst genom en personlig kontakt. 

Detta kan vara förklaringen till att grupp 4 är lojala gentemot sin konsult då de har en frekvent 

personlig kontakt och således lättare uppfattar konsultens empati. Sammanfattningsvis påverkas 

grupp 4´s lojalitet av hur den personliga kontakten främjar den personliga relationen.   

 

5.7 Diskussion 

Det har utifrån ovanstående analys visats hur en digitalisering och betydelsen av personlig 

kontakt påverkar respondenternas förtroende, engagemang och lojalitet. I vissa fall stämmer 

det överens med den tidigare forskningen men i somliga fall blir det även viktigt att beakta fler 

aspekter.   

Den tidigare forskningen menar att för ett skapande av ett förtroende, engagemang och lojalitet 

är det betydelsefullt med en personlig kontakt, vilket digitaliseringen därmed riskerar att 

förhindra (Leek, Turnbull & Naudé 2003). Detta resonemang överensstämmer med grupp 4, 

som menar att en personlig kontakt i det dagliga arbetet för dem bidrar till en personlig 

relation, vilket i sin tur ger dem ett gott förtroende för deras konsult, ett emotionellt 

engagemang och en stark lojalitet. Anledningen till varför grupp 4 upplever den personliga 

kontaktens betydelse som så pass stor och därmed motsätter sig det digitala kan delvis tänkas 

grunda sig i att de inte utför redovisningen själva, att deras bristande kunskaper kan göra 

redovisningen ännu svårare att förstå via det digitala. Hur mycket personlig kontakt som 

uppskattas skiljer sig för grupp 4 gentemot de resterande grupperna. Grupp 2 och 3 

kommunicerar i det dagliga arbetet helst digitalt men uppskattar en viss mängd personlig 

kontakt för att kunna bygga en relation och grupp 1 ser inte den personliga kontakten som 

betydelsefull överhuvudtaget. För grupp 4 så överensstämmer därmed deras situation med vad 

Leek, Turnbull & Naudé (2003) säger, att den uppgiftsorienterade kommunikationen kan 

förändra samspelet i relationen och göra dem missnöjda. Grupp 1,2,3 som föredrar en effektiv 

digital kommunikation i det dagliga arbetet skiljer sig istället från den tidigare forskningen 

genom att relationen i dessa grupper gynnas av en uppgiftsorienterad kommunikation.  
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Grupp 1, 2 och 3 skiljer sig därmed i vissa avseenden jämfört med vad Leek, Turnbull & 

Naudé (2003) menar, att en minskad personlig kontakt skulle försämra relationen. Detta 

eftersom dessa gruppers relation istället gynnas eller missgynnas av digitaliseringen oberoende 

av den personliga kontakten. Ser vi till skapandet av ett förtroende och engagemang för grupp 

3 så gynnas det av digitaliseringen. Som tidigare nämnts ser de bokföringssystemet som ett 

kontrollsystem, att det gynnar transparensen samt att de avancerade tjänsterna gynnar båda 

parter. Anledningen grundar sig främst i att de är positivt inställda till digitaliseringen samt att 

de inte utför den löpande redovisningen själva. Tvärtom blir det för grupp 2, då deras 

uppfattade välvilja istället försämras på grund av att de upplever att digitaliseringen inte 

effektiviserar arbetet utan enbart ersätter arbetet de redan gör, vilket grundar sig i deras 

negativa inställning samt att de utför den löpande redovisningen själva. Digitaliseringen 

hjälper likt grupp 3 även grupp 1 att uppfatta konsultens förmåga genom att systemet betraktas 

som ett kontrollsystem. Vidare påverkar grupp 1’s beräknande engagemang för relationen hur 

deras förtroende, engagemang och lojalitet påverkas av digitaliseringen, eftersom ett 

beräknande engagemang styrs av ett ekonomiskt perspektiv (Wetzels, De Ruyter & Van 

Birgelen 1998; Gounaris 2005). Hur grupp 1’s relation påverkas av digitaliseringen påverkas 

av de kostnader som det medför, exempelvis upplever de att välviljan från byrån försämras 

genom att de erbjuder digitala tjänster som de anser är för kostsamma. Det påvisar således att 

det kan skilja sig från det som De Ruyter, Moorman & Lemmink (2001), Moorman, Zaltman 

& Deshpande (1992) och Claycomb & Martin (2002) menar, att förtroendet påverkar 

engagemanget, att det även kan vara engagemanget som påverkar förtroendet. Utifrån grupp 1 

går det att säga att deras beräknande engagemang för relationen styr så att de värderar allt 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv, därmed ser dem till de ekonomiska konsekvenserna som 

digitaliseringen kan medföra vilket i sin tur påverkar förtroendet. Detta påverkar i sin tur det 

redan beräknande engagemanget och lojaliteten.  

 

Det har visats sig genom denna studie att den personliga kontakten är viktig men även 

digitaliseringen samt andra faktorer för att en kund ska uppfatta välviljan och konsultens 

förmåga. Studiens resultat skiljer sig från det Claycomb & Martin (2002) och Bejou, Ennew & 

Palmer (1998) säger, att täta och successiva sociala interaktioner kan underlätta för kunden 

med en bristande kunskap att uppfatta den anställdes förmåga. Grupp 4’s fall överensstämmer 

delvis med litteraturen då de menar att de uppfattar konsultens förmåga genom att de har en 

god relation. Dock så menar de att en god relation uppkommer genom en personlig social 

interaktion, att man träffas personligen och inte bara att det sker en interaktion som den 

tidigare forskningen menar. Grupp 1, 2 och 3 skiljer sig istället från teorin och anser inte att en 

social interaktion krävs för att uppfatta förmågan, utan gör det istället med hjälp av 

digitaliseringen eller skatteverket. Det kan förklaras av att grupp 4 är till sin karaktär är den 

grupp, till skillnad från de andra, som värdesätter den personliga kontakten i det dagliga 

arbetet. Jamal & Adelowore (2008) menar att den sociala interaktionen har en betydande roll 

för hur grupperna uppfattar välviljan från byrån och konsulten. Det ligger i linje med hur grupp 
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4 uppfattar välviljan, vilket enligt dem är genom en personlig kontakt. För de resterande 

grupperna är det inte interaktionen som avgör deras uppfattning av välviljan, utan det gör 

istället digitaliseringen. För grupp 1 förklaras det av deras beräknande engagemang till 

relationen och analys av kostnader, för grupp 2 genom att de utför redovisningen själva och 

känner att de digitaliserade tjänsterna tar deras arbete. Slutligen för grupp 3 så gynnar 

digitaliseringen deras förtroende genom att de känner att det effektiviserar för båda parter. 

Sammanfattningsvis gynnas ett förtroende när en personlig interaktion sker, men för grupp 1, 2 

och 3 är den inte nödvändig då även andra faktorer som en digitalisering kan stärka gruppernas 

förtroende för byrån och konsulten. Det är därmed inte i linje med vad Mayer, Davis & 

Schoorman (1995) menar, att ett känslomässigt band genom en social interaktion krävs för att 

ett förtroende ska skapas.  

Enligt Sharma, Young & Wilkinson (2015) känner kunden ett emotionellt engagemang genom 

en tät och  långvarig interaktion med företaget och vill därför utveckla och stärka relationen. 

Det skiljer sig en aning från studiens resultat, då grupp 2, 3 och 4 menar att inte vilken 

interaktion som helst leder till ett emotionellt engagemang utan det kräver en viss mängd 

personlig kontakt. För grupp 2 och 3 så behöver den personliga kontakten inte vara tät och 

långvarig då de uppger att det räcker att den existerar, vilket kan förklaras i att de i det dagliga 

arbetet föredrar digitala kommunikationskanaler. Grupp 4 är dock i linje med den tidigare 

forskningen om att deras personliga interaktion bör vara tät, eftersom de även värderar en 

personlig kontakt i det dagliga arbetet. För grupp 1 är situationen istället den omvända, vilket 

inte överensstämmer med vad Sharma, Young & Wilkinson (2015) säger. Grupp 1 har en tät 

och långvarig interaktion med sin konsult genom att de haft relationen i 6 år samt ofta 

interagerar med varandra genom digitala kommunikationssätt, ändock har de ett beräknande 

engagemang för sin relation. Således trots att en tät och långvarig interaktion med konsulten 

har ägt rum har det ändå inte bidragit till att ett emotionellt engagemang har skapats, det kan 

påvisa det grupp 2, 3 och 4 säger, att interaktionen bör vara personlig.  

Det har visat sig att digitaliseringen samt hur betydelsefull den personliga kontakten är för 

vardera grupp har spelat in gällande lojaliteten mot konsulten och byrån. I linje med Wong & 

Sohals (2005) resonemang så anser sig grupp 1 och 3 vara lojala gentemot deras respektive 

redovisningsbyrå på grund av att de gillar byråns koncept, bland annat deras digitala koncept. 

Således är det som den tidigare forskningen säger att en lojalitet gentemot ett företag skapas 

utifrån påtagliga samt mätbara konsekvenser. Till skillnad från vad Gummesson (1997) och 

Jamal & Adelowore (2008) menar, att en god personlig interaktion med en anställd leder till att 

kunden först blir lojal mot anställd och sedan företag,  så är lojaliteten i dessa fall starkare 

gentemot byrån än konsulten. Detta trots den mer frekventa personliga interaktion som sker 

med konsulten, vilket kan ha sin förklaring i att grupperna inte värdesätter en personlig kontakt 

i det dagliga arbetet utan istället föredrar digitala kommunikationsmedel. Eller som tidigare 

sagts för grupp 1, att de sällan värdesätter en personlig kontakt utan värderar kostnaden högre i 

och med sitt beräknande engagemang och beteendemässiga dimension på lojaliteten (Rauyruen 

& Miller 2007; Bardauskaite 2014). Grupp 3´s förklaring till att de är mer lojal till byrån kan 

även grunda sig i deras positiva inställning till de digitaliserade tjänsterna. Leek, Turnbull & 

Naudé (2003) menar att den anställde spelar en viktig roll i lojalitetsskapandet på grund av den 
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personliga samt sociala interaktion som förs, detta överensstämmer således inte med grupp 1 

och 3. I linje med den tidigare forskningen är istället grupp 4. För deras lojalitetsskapande är 

kontakten med konsulten avgörande på grund av att de värdesätter en frekvent personlig 

kontakt även i det dagliga arbetet. Utifrån grupp 2 går det att se att de värdesätter både den 

personliga kontakten med sin kontaktperson för att vara lojala men även byråns koncept de 

erbjuder Således visar det sig att båda delarna är viktiga för en från kunderna upplevd lojalitet. 

Gounaris (2005) och Palmatier et al. (2005) menar att ekonomiska, tekniska och tidsbaserade 

faktorer kan styra en kunds möjlighet att byta leverantör, vilket i sin tur påverkar lojaliteten. 

Digitaliseringen har visat sig ha en inverkan på kundernas möjlighet till att byta leverantör.  

Grupp 3 överensstämmer med detta resonemang och deras lojalitet ökar av digitaliseringen 

genom att det skulle vara tidskrävande och tekniskt problematiskt att byta byrå, till följd av att 

de köpt digitala tjänster och arbetar i samma  system som byrån. Grupp 1 och 2’s lojalitet 

minskar istället av en digitalisering, eftersom de valt att inte anamma de digitala tjänsterna så 

använder de inte samma system. Det är därmed ingen teknik som förhindrar ett byte. Andra 

faktorer till skillnad från vad Gounaris (2005) och Palmatier et al. (2005) anger har istället 

visat sig styra grupp 4’s känsla av möjlighet att byta byrå. Detta då de ser processen som enkel 

att byta trots att de är i samma system, det som styr är istället att en ny personlig relation måste 

skapas till en ny konsult och byrå.  

Vidare går det att reflektera om varför vardera grupp påverkas av digitaliseringen på respektive 

sätt. Enligt Bardauskaite (2014) så påverkar faktorerna relationens längd och antalet 

interaktioner mellan parterna en kunds förtroende och engagemang och slutligen även på så vis 

indirekt lojaliteten. Även faktorerna respondentens ålder samt företagets ålder valdes att läggas 

till. Inom grupp 2 och 3 skiljer faktorerna sig emellan respondenterna, därmed går det inte att 

säga att dessa påverkar deras upplevelse av digitaliseringen samt dess konekvenser på 

förtroendet, engagemanget och lojaliteten. För grupp 4, då respondentens ålder är 25 år kan det 

tänkas vara förklaringen till att de högt värdesätter den personliga kontakten och personliga 

relationen. Detta på grund av att deras unga ålder kan tänkas vara anledningen till att de känner 

en bristfällig kunskap inom redovisning och därför känner att det är enklare att få allt förklarat 

för sig personligen. Grupp 1 som istället anger att de inte värdesätter en personlig kontakt har 

tidigare förklarats av deras beräknande engagemang. Det kan även tänkas förklaras av att 

respondenten är i 50-års åldern vilket innebär att han troligtvis har en större 

arbetslivserfarenhet och därmed kan tänkas klara sig utan den personliga kontakten i det 

dagliga arbetet och därför värdera annat.  

  



71 

 

6. Slutsats  
 

I följande kapitel ämnar vi sammanfatta studiens huvudsakliga resultat och besvara studiens 

frågeställning 

 

Hur upplever kunderna digitaliseringen av redovisningstjänster och vilka konsekvenser får det 

för kundens förtroende, engagemang och lojalitet? 

 

Slutsatsen som kan dras för denna studie är att digitaliseringen medför både att förtroendet, 

engagemanget samt lojaliteten stärks eller försvagas. Dessa konsekvenser som digitaliseringen 

får har visats sig främst bero på hur betydelsefull den personliga kontakten är för kunden. För 

de kunder som värdesätter en personlig kontakt både i det dagliga arbetet och för att skapa en 

relation har det påvisats att en digitalisering skulle påverka deras förtroende, engagemang och 

lojalitet negativt, vilket är anledningen till att de väljer att avstå från de digitala tjänsterna.  

Digitaliseringens påverkan på de kunder som istället  i det dagliga arbetet värdesätter en 

effektiv kommunikation via digitala kommunikationskanaler men en personlig kontakt för att 

skapa en relation ter det sig annorlunda. Ytterligare karaktärsdrag visade sig här bli avgörande 

för hur kunderna påverkas av digitaliseringen. Kunderna som tar hjälp med redovisningen 

eftersom de anser deras kunskap som bristfällig och är positiva till en digitalisering påverkades 

positivt genom ett ökat förtroende, engagemang och lojalitet, främst på grund av att det bidrog 

till en effektivitet för båda parter.  Därmed visade det sig att beroendeförhållandet i och med 

tjänstens professionalitet inte resulterade i att digitaliseringen påverkade relationen negativt. 

Vidare påverkades de kunder som till sin karaktär utförde redovisningen själva och var 

negativt inställda till digitaliseringen istället negativt.  Slutligen visade det sig att för de kunder 

som inte värderar någon personlig kontakt alls samt har ett beräknande engagemang för sin 

relation skulle en digitalisering påverka dem negativt. Detta  eftersom de alltid överväger 

nyttan med kostnaden. Således blev en av studiens upptäckter att kundens beräknande 

engagemang för relationen påverkar deras inställning till digitaliseringen och att det i sin tur 

påverkar hur digitaliseringen påverkar förtroendet, engagemanget och lojaliteten.  

Vidare anser de kunder som värdesätter en personlig kontakt att det är viktigt att den existerar 

för att skapa en god och tillfredsställande relation. Det har påvisats att det för kunderna inte är 

tillräckligt med en social interaktion genom exempelvis digitala kommunikationskanaler utan 

interaktionen måste ske personligen och för somliga är det även fördelaktigt om den är tät för 

att ett emotionellt engagemang ska kunna skapas. Detta påvisar vikten av att 

redovisningsbyråerna med tanke på den digitala utvecklingen måste vara uppmärksamma på 

deras olika kundgruppers specifika behov och sedan anpassa sig efter kunden, om de vill ha 

engagerade samt lojala kunder. 
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Hur digitaliseringen och den personliga kontaktens betydelse påverkar kundernas lojalitet  

påvisar att det för redovisningsbyråerna, trots att branschens arbetssätt leder till att kunden 

främst har kontakt med konsulten,  är viktigt att samtliga på byrån arbetar för att göra kunderna 

lojala.  Det är viktigt att inse att kundernas lojalitet inte enbart beror på den personliga kontakt 

som bedrivs med konsulten utan även som studien påvisar de mätbara och påtagliga 

konsekvenserna som bland annat en digitalisering kan medföra.  Vidare påverkar 

digitaliseringen lojaliteten genom att det både kan försvåra samt underlätta  bytet av byrå. De 

kunder som inte gör sin redovisning själva samt köper digitaliserade tjänster och på så vis 

arbetar inom samma system upplever att digitaliseringen försvårar bytet genom att vara 

tidskrävande samt tekniskt komplicerat.  Således stärker det lojaliteten. Omvänt är de för de 

kunder som gör sin redovisning själva, att de avstått från de digitaliserade tjänsterna gör det 

istället lättare att byta byrå och kan eventuellt försvaga en lojalitet. Vidare upplever kunderna 

som uppskattar en personlig kontakt och på så vis en personlig relation att deras relation till 

konsulten kan göra så att man drar sig för att byta konsult, vilket försvagar deras benägenhet 

till ett byte och stärker lojaliteten för konsulten. Eftersom det är på grund av att den personliga 

kontakten existerar som deras benägenhet till ett byte minskar, så hade troligen digitaliseringen 

i kombination med en total avsaknad av den personliga kontakten resulterat i att det hade varit 

enklare att byta konsult.  

Sammanfattningsvis påverkas kundernas inställning till digitaliseringen och de konskenvenser 

som det ger på kundernas förtroende, engagemang och lojalitet främst av hur betydelsefull de 

anser att den personliga kontakten är. Vidare påverkas det även av kundernas karaktärsdrag 

exempelvis ifall de utför den löpande redovisningen själva eller inte. Således är det för 

redovisningsbranschen viktigt att i sin digitalisering se till respektive kunds önskemål och 

behov för att fortsätta ha ett förtroendefullt, engagerat samt långsiktigt samarbete med sina 

kunder.  

 

6.1 Bidrag 
Studiens resultat ger både ett teoretiskt bidrag till den tidigare forskningen och ett praktiskt 

bidrag till redovisningsbyråerna i konsult - och revisionsbranschen.   

 Resultatet påvisar främst den personliga kontaktens betydelse för kundens skapande av 

ett förtroende, engagemang och lojalitet i en professionell bransch. Vidare ger det ett 

teoretiskt bidrag i form av en ökad kunskap om att den personliga kontaktens betydelse 

för olika kunder är viktiga att beaktaför att förstå ett empiriskt tillämpningsområde. 

Kunskapen blir således ett bidrag till att förstå vad som påverkar relationer mellan 

kunder och deras konsult respektive byrå i redovisningsbranschen. Digitaliseringen ger 

även ett teoretiskt bidrag genom att utveckla teorin, att digitala boköringssystem som 

bidrar till en transparens samt säger ifrån om konsulten skulle göra något fel, stärker 

kundens förtroende för konsulten. Det går emot tidigare forskning som menar att 

kontrollsystem hämmar ett förtroende medan grupperna här istället uppvisar att det 

stärker förtroendet.  



73 

 

 

  

 Studiens resultat ger även ett praktiskt bidrag till branschen genom att bidra med 

kunskap till redovisningsbyråerna om att deras kunder har en olika inställning till deras 

digitaliserade tjänster.  Det ger dem i sin tur en förståelse om att det är viktigt att 

undersöka kundernas behov för att kunna anpassa sig efter dessa och på så vis uppnå ett 

lönsamt samarbete för båda parter.  
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7. Slutlig diskussion och vidare forskning 

 
Detta kapitel inleds med en diskussion om hur tidigare forsknings resultat ställer sig gentemot 

denna studies resultat. Vidare utifrån studiens resultat författas förslag till en vidare forskning 

inom ämnet.  

I problembakgrunden presenterades tidigare studier om hur en digitalisering påverkar 

relationen till kunderna. Studien som behandlade  problematiken inom banksektorn kom likt 

denna studie fram till att företaget måste vara mer uppmärksamma på kundernas behov och 

anstränga sig mer än tidigare för att upprätthålla och vårda denna relation. Den andra studien 

som undersökt  problematiken på en marknad med högteknologiska produkter kom även dem 

fram till ett resultat som kan hänföras till denna studie. Digitaliseringen bidrar till en osäkerhet 

hos kunderna som gör att de sätter ett högt värde på förtroendet. Det visar sig att trots att 

studien på den högteknologiska marknaden behandlar en fysisk avancerad produkt så stämmer 

resultatet överens med denna studie som behandlar en komplicerad tjänst. Det kan grunda sig i 

att i de båda branscherna är kunden starkt beroende av företagets kompetens. Detta gör det 

intressant att studera problematiken i andra branscher för att ytterligare stärka resultatet i andra 

tillämpningsområden.  

Det skulle även vara intressant för vidare forskning inom området att ta hänsyn till den 

geografiska positionen. Eftersom denna studies respondenter befinner sig i en mindre stad 

finner vi det intressant att jämföra ifall resultatet skulle te sig annorlunda i en stad med ett 

högre invånarantal. Det kan exempelvis tänkas att respondenterna i en större stad har en mer 

positiv inställning till digitaliseringen på grund av den tidsåtgång som det kan ta att förflytta 

sig om man ska träffas personligen.  

Ytterligare en intressant aspekt som denna studie dels utelämnar är att branschens karaktär 

leder till att det finns två relationer att beakta. Både den mellan kunden och konsulten men 

även den mellan kunden och byrån. Denna studie fokuserade främst på detta rörande 

lojaliteten, det skulle dock vara intressant att undersöka detta vidare även inom kundens 

förtroende och engagemang.  
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Bilaga 1 
 

Inbjudan att delta i en studie om digitalisering  
 
 
Hej!  

 

Hur känner ni för den utveckling inom digitalisering som sker inom redovisningsbranschen just 

nu? Vi skulle uppskatta om ni kunde avvara ca 1 timme för att besvara ett antal frågor som 

kommer bli en del av vår masteruppsats. Svaren kommer att behandlas anonymt.  

 

Syftet med studien är att undersöka Er inställning till det förändrade arbetssättet som en 

digitalisering medför. Vad ni tycker är bra respektive mindre bra.  

 

Vi är flexibla angående hur intervjun kommer att ske, antingen besöker vi Er eller tar den via 

telefon. Är ni intresserade av att hjälpa oss med detta, svara på detta mail så snart som möjligt, så 

kommer vi att ta kontakt med Er!  

 

 

Tack på förhand för Er medverkan!  

 

Med vänlig hälsning 

Isabelle Andersson & Malin Schneider 

Civilekonomprogrammet vid Örebro Universitet 
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Bilaga 2 
 

 Intervjuguide  
 

 Inleder med att presentera oss själva och studiens syfte  

 Berättar att de kommer att vara anonyma i studien (Det kommer inte gå att koppla svaren till 

respondenten).  

 Frågar om det är okej att spela in intervjun.  

 Respondenten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne önskar.  

 

Inledande frågor:  

Berätta lite om er verksamhet? Hur gammalt är företaget?  

 

1. Hur stor kunskap anser du att du har inom redovisning?  
- Hur stor hjälp behöver du/tar du?   

- ”Redovisningsbyråerna ska ju vara experter på sitt område och de är ju viktigt att de har den 

kompetens som krävs.. ” hur märker du av att de har kompetensen?  

 

“I denna studie definieras digitalisering som det ökade användandet av IT. Utvecklingen av system, 

processer och rutiner. Exempelvis att boksluten sker digitalt, pärmarna ska försvinna, inscanning, 

appar, push-notiser i bokföringsprogram samt kommunikation via e-post etc.”  

 

2. Beskriv hur ni, er verksamhet, arbetar med digitalisering?  
- Vad tycker du om digitalisering?  

 

3. Hur upplever du att redovisningsbyrån ni tar hjälp av har digitaliserat sina tjänster?  
- Vad tycker du om denna utveckling, vill du detta? Varför/varför inte?  

- Använder ni digitaliserade tjänster? Lätt/svårt? Kan ni hantera systemen? 

-  För- och nackdelar med en digitalisering?  

- Varför tror du att företagen gör denna utveckling?  

 

4. Beskriv hur din relation med kontaktpersonen på byrån ser ut? Hur länge har ni haft 

samma byrå och varför? 
- Bra/Dålig? Vad är dåligt/bra? Varför?  

- Hur känner du för denna relation?  

-Varför?  

 

5. Beskriv hur kontakten ser ut med kontaktpersonen (den som hjälper dig med 

redovisningen) på företaget?  
-Hur sker kommunikationen?  

-Hur ofta?  

-Nöjda? Varför/varför inte?  

- Hur föredrar du att kommunicera, varför?  

 

6. Vad är betydelsefullt för dig i relationen för att du ska vilja stanna? (anställd & företag)  
-Varför?  

-Hur ser du på framtiden?  

-Skulle du rekommendera denna byrå till andra?  

-Varför?  
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7. Vad skulle kunna få er att byta från den byrå ni har nu?  
- Varför? Vad saknar/önskar du?  

- Brukar ni jämföra olika alternativ?  

-Varför?  

- Om er kontaktperson byter byrå?  

-Varför?  

 

8. Känner du att ni har möjlighet att byta byrå?  
 

9. Har ni tidigare bytt byrå?  
-Varför?  

 


